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Vítejte ve světě značek,
budeme Vás rádi provázet!

Milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou nový formát časopisu o značkách a o obchodech. 
Některým z Vás již roky chodil na stůl velký oboustranný časopis, vždy s jed-
nou černou titulní stranou. Je čas na změnu a tak jsme pro tento rok ustou-
pili od oboustrannosti a dvě části časopisu jsme rozdělili na dva samostat-
né výtisky. V časopise Brands se budete i nadále dočítat zajímavé příběhy 
věhlasných i méně známých značek působících na našem trhu. V každém 
vydání se představuje několik značek, vždy však exkluzivně pouze jedna 
z konkurenční komodity. Na našich stránkách se dozvíte o filozofiích zna-
ček, o jejich charitativních či ekologických aktivitách, o zajímavých mana-
žerech, kteří za značkou stojí, ale jistě Vám některé prozradí i svoje horké 
novinky. Časopis Brands&Stories staví na faktu, že kdo si přečte příběh, za-
pamatuje si ho a vnímá již značku jako sobě známou. Znalost příběhu pak 
pozitivně ovlivní jeho nákupní rozhodování.

Brands&Stories letos vyjde šestkrát ročně a bude jako již dříve distribuo-
ván přímo na stoly marketingových manažerů, brand manažerů, majitelů, 
ředitelů firem a dalších, kteří mají co do činění s maloobchodem. Čtenář-
ská obec časopisu je ekonomicky silnou cílovou skupinou a je zároveň tzv. 
odbornou veřejností. Prezentované značky na stránkách našeho časopisu 
mohou tudíž pro své nejrůznější firemní produkty využít i potenciálu B2B
komunikace. Titul tedy spojuje B2B oslovení s přímým dopadem na konco-
vého spotřebitele.

V názvu druhé části Stories je graficky potlačeno „i“, aby ze slova opticky
vynikl pojem Stores čili obchody. Tento odborný časopis o konceptech 
obchodů se zabývá trendy v interiérech prodejen, v reklamních nosičích 
a POP- marketingu. Je tu proto, aby Vás inspiroval zajímavými pojetími ka-
menných obchodů u nás i ve světě. Stores má vzdělávací charakter nejen 
pro marketingové odborníky, ale i majitele či provozovatele maloobchod-
ních jednotek. Prostor pro prezentaci v něm mají všechny firmy dodávající
jakékoli vybavení do obchodů a reklamu do místa prodeje.

Ať už se budete inspirovat v části STORES nebo příbězích značek, možná 
Vám leccos napoví, protože jeden krásný citát říká: „Tomu, kdo neví, kam 
plout, není žádný vítr příznivý.“ (Montaigne de Michel). Pravděpodobně 
ovšem mezi řádky vyčtete, že „Jedinou cestou na vrchol je vytrvalost, inte-
ligence a tvrdá práce,“ jak kdysi řekl A. T. Mercier. Ale já dávám za pravdu 
Paulu Coelhovi, že „Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit ně-
jaký sen.“ 

Blanka Bukovská
Vydavatelka

Editorial

www.fomi.eu



Redakce
Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1
Šéfredaktorka
Ing. Blanka Bukovská
+420 777 878 817
redakce@b-s-c.cz • www.b-s-c.cz

Spolupracovníci redakce
Ing. Daniela Krofiánová - rubriky P.O.P., 
Smyslový marketing, POPAI, Digital Signage, 
překlady z francouzštiny a angličtiny,
RNDr. Jiří Lošťák - rubrika Franchising, 
Zdeněk Reimann - rubrika Příběhy vín,
Aleš Štibinger - rubrika Smyslový marketing,
Ing. Hana Vydrová - rubrika Etiketa v praxi 
manažera,
Mgr. Věra Křivová MBA - koordinace 
spolupráce s časopisem stores+shops
Kristýna Bukovská - překlady z němčiny
Darina Hornová - překlady z angličtiny
Kateřina Machková - překlady z italštiny, 
Mgr. Adriana Traganová - rubrika Právo 
v praxi manažera,
Naďa Kverková - PR ,
Ing. Roman Jirásek - senior partner

Grafické studio
Jindřich Liebich, +420 777 570 071
j.liebich@seznam.cz

Obchodní oddělení
Darina Hornová, +420 777 793 194
e-mail: marketing@b-s-c.cz
Bohdana Hroudová, +420 777 893 881
e-mail: obchod@b-s-c.cz

Vydavatel
B & S Communicate s.r.o.
Na vysočanských vinicích 407/27
190 00 Praha 9
IČ 290 27 357 • DIČ CZ 290 27 357
Registrace: MK ČR E 19369; ISSN 1804-2708

Senior Partner

Titulní strana Brands: 
PORSCHE-DESIGN Prague
Titulní strana Stories:
ECE Projektmanagement Praha s.r.o.

Nevyžádané podkladové materiály se 
nevracejí. Vydavatel neodpovídá za věcný 
obsah inzerátů a komerčních příloh. Přetisk 
a jakékoli šíření celků i částí z obsahu časopi-
su povoleno pouze s písemným souhlasem 
vydavatele.

Roční předplatné
500 Kč + DPH (6 vydání ročně) 
objednat lze na adrese office@b-s-c.cz 
nebo telefonicky Kateřina Machková,
+420 777 878 803

Vydání 1., ročník 2012.
Datum vydání 17. 2. 2012
© Brands&Stories 2009

1OBSAH1 4  Porsche Design

 6  Moser

 8  Victorinox

 10  Lee

 12  Bauer

 15  MODEL Obaly

 16  M·A·C

 18  Thermia Palace

 20  Program H Plus

 24  Hard Rock Cafe

 26  POS Media Czech Republic

 28  Soaré Sekt

 29  Paperblanks

 30  Boscolo Prague

 32  SKIAREÁL Špindlerův Mlýn

 34  Hotel Černý slon

 38  Term

 39  CENTURY 21 Czech Republic

 43 Právní prostor

www.fomi.eu



lorem ipsum is simply

4

lorem ipsum is simply

5

lorem ipsum is simply

5

Skupina Porsche Design (Porsche Lizenz- 
und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG), 
Stuttgart, má svůj obchod Porsche Design 
také v Praze. Je na pražském Starém městě 
nabízí širokou škálu výrobků Porsche De-
sign a je umístěn v přízemí obchodního 
domu Kotva. 

„Na trhu je mnoho značek, ale jen pár jich 
má takový zvuk jako Porsche Design. Značka 
je pojmem nejen pro fanoušky rychlých au-
tomobilů, ale také ve světě designu a módy. 
Bylo by na pováženou, pokud by v rodné 
zemi Ferdinanda Porsche nebyla možnost se 
seznámit a pořídit si výrobky nesoucí jeho 
jméno,“ říká Pavel Řezníček, oficiální zástup-
ce Porsche Design v České republice. 

Koncem loňského roku představili Porsche 
Design a Research In Motion nový telefon 
od BlackBerry® - špičkový Porsche Design 
P’9981. 

Chytrý telefon Porsche Design P 9981 od 
BlackBerry je už na první pohled zřetelně 
identifikovatelný jako produkt Porsche De-
sign. Exklusivní výběr materiálů pro tento 
unikátní telefon zahrnuje kovaný rám z ne-
reznoucí oceli, ručně zpracovaný kožený 
zadní kryt, tesanou QWERTY klávesnici, 
krystalicky jasný dotykový displej. 

Nový Porsche Design P’9981 obsahuje be-
spoke Wikitude World Browser - moderní 
aplikaci. Také zahrnuje exklusivní PINy díky, 
kterým snadno identifikuje další uživatele
chytrého telefonu P’9981.

Navržený luxus
se zde potkává s výkonem.

„Již od roku 1972 Porsche Design prezentu-
je mezníkové produkty s ikonovým stylem 
a chytrý telefon P’9981 od BlackBerry bude 
naším dalším mezníkem,“ říká Dr.Jürgen 
Gessler, CEO Porsche Design Group. „Ryzí 
a osobitý design spolu s autentickými mate-
riály a důrazem na výkonové aspekty se per-
fektně pojí s naší filozofií a doplňuje produk-
tovou řadu Porsche Design.“

„Tato spolupráce má základy ve společné 
myšlence - podoba koresponduje s funkcí,“ 
řekl Todd Wood, SVP pro Industrial Design, 
Research In Motion. „Porsche Design P’9981 
je vskutku moderní luxusní chytrý telefon, 
u kterého se nadčasový styl Posche Design 
potkává s bezkonkurenčními zkušenostmi 
poskytnutými BlackBerry.“

Jestliže Vás zajímají parametry
Porsche Design P’9981, zde jsou:

Výkonný hardware a software
Porsche Design P’9981 je postavena na vý-
konné platformě, která disponuje 1.2 GHz 
processorem, HD video natáčením, 24bit 
vysoce rozlišující grafikou a moderními sen-
zory umožňujícími zvýšený počet kvalitních 
aplikací.

Základem telefonu je 8GB integrovaná pa-
měť, která je rozšířitelná až na 40GB s micro 
SD kartou.

BlackBerry® 7, operační systém pro nový Por-
sche Design P’9981, zahrnuje BlackBerry® 
prohlížeč pro rychlý, plynulý zážitek z prohlí-
žení webu, který patří mezi nejlepší na trhu. 
Také zahrnuje Liquid Graphics™ technologii, 

která dodává vysoce citlivý dotykový zážitek 
s neskutečně rychlou a plynulou grafikou.

Porsche Design P’9981 má zabudovanou 
podporu NFC (Near Field Communications), 
která umožňuje mnoho nových a vzrušují-
cích funkcí. 

Porsche Design P´9981
Výška: 115 mm / 4.53 in
Šířka: 67 mm / 2.64 in
Hloubka: 11.3 mm / 0.44 in
Váha: 155 g / 5.47 oz
Procesor: MSM 8655, 1.2GHz
Paměť: 768MB RAM, 8 GB eMMC
Externí pamět: až 32 GB microSD karta (volitelné)

• 5 MP camera, 4X Digital Zoom, Blesk
• HD Video nahrávání (720p)
• Rozeznání obličejů a stabilizace obrazu
• Integrované GPS vč. BlackBerry® Map
• 3.5mm stereo jack konektor
• Integrovaný hlasitý speaker a mikrofón, WIFI
•  Kapacitní dotykový displej, 
 VGA 640 × 480 rozlišení, 287 dpi, 
 2.8” aktivního prostoru
•  Optický kurzor
•  ESC tlačítko napravo od kurzoru
•  Menu tlačítko nalevo od kurzoru
•  35 podsvícených kláves
•  Speciální tlačítka: Send, End (Power), Menu, 

Esc, Camera (volitelné), Volume Up/Down 
(Fwd/Rwd pro média, Zoom pro fotoaparát), 
Mute (Play/Pause pro media), Lock (nahoře 
uprostřed)

 
Pro více informací navštivte:
www.BlackBerry.com/ae/P9981smartphone nebo 
www.BlackBerry.com/sa/P9981smartphone.

Porsche Design je luxusní značka se zvláštním zaměřením na technicky inspirované výrobky. Nabízí klasicky pánské doplňky, 
které jsou postaveny na funkčnosti, nadčasovosti a na přirozeném designu. Mezi portfolio výrobků Porsche Design patří 
hodinky, sluneční brýle, zavazadla, sportovní a módní kolekci, stejně jako elektronické výrobky a pánské vůně. Všechny 
značkové výrobky jsou navržené – designované v Porsche Design-Studio v Zell am See. Porsche design výrobky jsou 
prodávány celosvětově ve vlastních maloobchodech, franchisových obchodech, obchodních domech a v exkluzivních 
specializovaných prodejnách.

Navržený luxus
se potkává

s mocným výkonem
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Sklárna Moser nabízí novomanželům a sva-
tebním hostům službu svatebního registru 
v prodejních galeriích Moser v České repub-
lice. Můžete využít široké nabídky značkové-
ho skla Moser a porcelánu Bernardaud, He-
rend a Meissen a příborů Robbe & Berking. 
Každý z pozvaných hostů by jistě rád přinesl 
hezký dárek, který se bude novomanželům 
líbit a splní jejich očekávání. Svatební registr 
Moser napoví, co si novomanželé přejí do-
stat ke svatbě.

Založení svatebního registru je velmi jedno-
duché. Může jej založit každý pár, který se 
chystá říci si své ANO. Při založení svateb-
ního registru v jedné z prodejních galerií 
Moser v ČR získává svatební pár slevu na 
veškeré zboží ze svatebního registru. Sleva 
se stupňuje podle celkové částky vybraného 
zboží a je doplněna a mnoho dalších dárků, 
např. v podobě křišťálového dárku nebo 
dvou vstupenek na komentovanou prohlíd-
ku sklářského muzea a sklářské hutě Moser 
v Karlových Varech. 

Chystáte-li si říci své ANO, využijte svateb-
ního registru Moser. Poté se můžete začít 
těšit na ucelenou kolekci nádherných darů 
dle Vašeho osobitého vkusu, které jistě splní 
Vaše očekávání.

Navštivte jednu z prodejních galerií Moser, 
kde Vám profesionální prodejní personál 
bude při výběru zboží i zakládání svatební-
ho registru plně k dispozici a ochotně Vám 
poradí. 

pro Váš jedinečný den
Sklárna Moser je vrcholným reprezentantem tradičního českého sklářství více než 155 let. Nadčasový design, náročné zpra-
cování křišťálu, dokonalé ruční broušení, rytí, dekorování zlatem nebo platinou přináší nejen řadu ocenění, ale zejména 
radost z krásy a trvalé hodnoty majitelům křišťálových výrobků. Není tajemstvím, že luxusní křišťál se značkou Moser je 
vyhledáván nejvyššími představiteli států, vlád, významných diplomatických a uměleckých kruhů a řadou dalších osobností 
a milovníků křišťálu na celém světě. I Vy můžete být hrdými majiteli křišťálového skla Moser. 

Praha
Na Příkopě 12, tel.: 224 211 293
Staroměstské nám. 603/15, tel.: 221 890 891

Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: 353 416 136
Tržiště 7, tel.: 353 235 303

Návštěvnické centrum Moser  
v Karlových Varech – sklářská huť, muzeum
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: 353 416 112

Muzeum Moser
Staroměstské nám. 603/15, tel.: 221 890 891

www.moser-glass.com

vatební dar Moser

M
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

R

moser slaví
155. výrocí sklárny moser

110. výrocí krištálové kolekce paula 

Moser
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Příběh vytrvalosti
ze švýcarských hor 

Na zakázce se podílelo 25 členů sdružení, 
ale už po roce projekt ukončili, neboť jistá 
německá firma byla schopna vyrábět nože ve 
svém závodě v Solingenu za nižší náklady než 
skupina švýcarských řemeslníků pracujících 
vlastníma rukama. Vytrval pouze zakladatel, 
Karl Elsener, ale i ten přišel postupem času 
o všechny peníze. Na pomoc mu přišli pří-
buzní, kteří pozdrželi věřitele, čímž byl od-

Příběh značky Victorinox

8 9

Není snad mnohostrannějšího nástroje než je 
kapesní nůž. Celosvětově nejznámější znač-
kou tohoto předmětu je právě Victorinox. 
Když firma spojí svoje obchodní jméno se 
značkou Victorinox nebo Victorinox Swiss 
Army, spojuje firemní image s jednou nejví-
ce uznávanou značkou a může si být jista, že 
výrobek se svým logem bude každodenně 
používán a bude tak obdarovanému neustále 
připomínat jeho dárce. 

Na nože lze samozřejmě aplikovat logo da-
rující společnosti a to buď tampónovým tis-
kem v 5 barvách nebo pomocí kovové inlay 
ve stříbrné barvě či je možné laserování na 
čepel nože. Victorinox nože je možné dodat 
i ve speciálním dárkovém balení jako dalším 
nosiči brandu.

Celá řada slavných mezinárodních firem 
používá původní „švýcarský důstojnický 
nůž“ jako symbol kvality a mnohostrannosti 
ve svých vlastních reklamách. Opakovaně 

V devatenáctém století zůstávalo Švýcarsko i nadále jednou z nejchudších zemí v Evropě. Nezaměstnanost přinutila mnoho 
Švýcarů k emigraci. Nožíř Karl Elsener, syn kloboučníka, chtěl najít cestu z této situace tím, že vytvoří pracovní místa. Netoužil 
ale postavit továrnu, a proto založil Sdružení švýcarských nožířů, jehož členové z celého Švýcarska by úzce spolupracovali 
a vyráběli nože pro vojáky švýcarské armády. První dodávka nožů pro armádu se uskutečnila v roce 1891.

Vaše logo na
nejmnohostrannějším
nástroji 

Výhradní dovozce produktů Victorinox 
do České Republiky
Rösler Praha s.r.o. 
Elišky Junkové 1394/8, 102 00 Praha 10   
Telefon: 267 188 011 
www.victorinoxcz.cz

se v zahraničí objevují napodobeniny „dů-
stojnického nože“, a to nevalné kvality. Již 
mnohokrát se stalo, že na napodobenině byl 
použit švýcarský kříž, a bylo proto nutné, 
aby zakročila švýcarská velvyslanectví či do-
konce soud.

Manažerské dárky

dálen bankrot. Později, když se jeho „důstoj-
nický nůž“ stal velkým úspěchem, Elsener 
dobrovolně splatil dluhy všem věřitelům 

i s plným úrokem. Když si uvědomíme, jaké 
podmínky tehdy panovaly, byl úmysl řemesl-
níka vybudovat továrnu s průmyslovou tech-
nologií dosti odvážným krokem, který vyža-
doval snad až nadlidskou odhodlanost. 

Vojenský nůž byl odolný avšak poměrně 
těžký. Karl Elsener proto vyvinul lehčí a ele-
gantnější nůž pro důstojníky, a ten měl ještě 
více funkcí. Tento nový model kapesního 
nože jenom se dvěma pružinami pro 
šest čepelí pojmenoval „důstojnic-
ký a sportovní nůž“ a 12. června 

1897 si jej nechal patentovat. 
 Na rozdíl od vojenského nože 

se však „důstojnický nůž“ nestal 
součástí oficiálního vy-

bavení armády. Proto také 
společnost Victorinox dává 

„důstojnický nůž“ do uvozovek. 
To ale nezabránilo jeho velkému úspěchu. 
Armádní důstojníci si nůž sami pořizovali 
v nožířských obchodech a tento všestranný 
kapesní nástroj se velmi brzy začal těšit vše-
obecné oblibě. 

Čím dál více se o výrobek začali zajímat 
lidé v zahraničí. Po druhé světové válce 
posádkové prodejny armády, loďstva 
a letectva Spojených států prodaly velký 

počet „švýcarských důstojnických nožů“ 
americkým důstojníkům a vojákům. Postup-
ně byl praktický mnohostranný nástroj roz-
šířen o další užitečné funkce a došlo také ke 
zvýšení účinnosti jednotlivých funkcí. Dnes 
je „důstojnický nůž“ k dostání ve více než 100 
různých provedeních a kombinacích. 

Sérii výrobků vévodí model Swiss Champ 
s 33 funkcemi. Skládá se z 64 součástí, váží 
pouhých 185 gramů a snadno se přizpůsobí 
tvaru ruky. Při jeho výrobě se musí vystřídat 
450 různých kroků. Jak Muzeum moderního 
umění v New Yorku tak Státní muzeum užité-
ho umění v Mnichově projevily o tento výro-
bek zájem a umístily jej do svých sbírek toho 
nejlepšího v oboru designu. 

Po smrti matky v roce 1909 se zakladatel 
firmy Karl Elsener rozhodl z jejího křestní-
ho jména Victoria udělat název společnosti. 
V roce 1921 byla po svém vynalezení zavede-
na ušlechtilá ocel do Ilbachu a ke jménu Vic-
toria přibyl název „Inox“ (což je mezinárodní 
označení pro ušlechtilou ocel). Sloučením 
těchto dvou slov vznikla dnešní obchodní 
značka i jméno společnosti Victorinox. 

Továrna na nože
Společnost Victorinox má 1 000 zaměstnan-
ců a je tak největším zaměstnavatelem kan-
tonu Schwyz a zároveň největším výrobcem 

nožů a nástrojů v Evropě. V Ilbachu se každý 
den vyrobí přibližně 34 000 „švýcarských 
důstojnických nožů“ (100 různých modelů), 
38 000 jiných kusů kapesního náčiní (300 
modelů) a také 30 000 nožů do domácnosti 
a kuchyně či pro výkon nejrůznějších povo-
lání. Devadesát procent výroby se vyváží do 
více než 100 zemí. 

Všech 400 různých modelů nožů VICTO-
RINOX pro domácnost i odbornou činnost 
nese oválnou značku záruky s orlem a hora-
mi, což je znak kantonu Schwyz. Nože mají 
buď luxusní střenku z palisandru, která není 
určena pro mytí v myčce, anebo střenku z ny-
lonu, kterou lze mýt bez obav v myčce, a kte-
rá se dodává v černé, bílé, červené, modré 
a žluté. 

Jak se nože Victorinox 
do Čech dostaly?
V Nixdorfu v Čechách zakládá 
Ignaz Rösler nožířský závod a pokládá 
tak základní kámen podniku Rösler. 
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Obchod od počátku vzkvétá a již v roce 1811 
se podnik se 120 zaměstnanci stal největším 
ocelářským závodem monarchie. V roce 1815 
následuje další krok: z provincie do říšského 
hlavního města Vídně. O pár let později, kdy 
se monarchie nachází v posledním tažení, je 
v roce 1908 podnik prodán. Novým vlastní-
kem se stal Karl Bruckner, dědeček dnešní-
ho majitele. Počátkem 50. let expanduje fir-
ma převzetím generálních zastoupení řady 
zahraničních firem, mezi jinými i známých 
švýcarských nožů VICTORINOX. V roce 
1989 je založena česká pobočka Rösler Pra-
ha, která se stává výhradním dovozcem pro-
duktů Victorinox do České republiky.

Vojenský nůž,
1891

Vojenský nůž,
2008

Posláním firemních dárků je hlavně připomínat obdarovanému brand 
darujícího. Experti na poli 3D reklamy neustále vymýšlejí nové a nové 
předměty, které by byly praktické a které by měl příjemce z důvodu nut-
nosti použití co nejčastěji na očích. Jeden předmět už byl před staletími 
vymyšlen a doveden k dnešní dokonalosti.
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Takže k ohlédnutí zpět je letos opravdu pád-
ný důvod. Lee urazilo pozoruhodnou cestu, na 
které se bez přehánění partyzánsky pouštěla 
do odvážných průniků na trhu, konkurenci se 
jí několikrát podařilo nechat zásadním způso-
bem za sebou. Ostatně... O tom, že Lee nikdy 
nenudí svědčí už jejich prakořeny! Na samém 
začátku totiž nebyly džíny, ale obchod s po-
travinami! A pak proč v nich vypadáme k na-
kousnutí:-))

Tak šel „Lee“ čas
1889 • Kansaský podnikatel H. D. Lee zalo-
žil potravinářskou firmu na výrobu a prodej 
kvalitních potravin. Podnik si rychle vydobyl 
vedoucí pozici na trhu.
1911 • Po dvaadvaceti letech rozčilování 
s nespolehlivými východními dodavateli pra-
covního oblečení pro zaměstnance se hlava 
firmy H. S. Lee rozhoduje ke kroku, který se 

Od roku 1889, kdy značka Lee vznikla, se tahle pozoruhodná firma řítí dopředu. Už sto dvacet tři let!

paní Dorothy Milliman a získala prémii sto 
dolarů. Vylepšená keprová látka získala název 
Chetopa Twill a odborníci i veřejnost o ní ho-
vořili jen v superlativech.
1954 • Filmy „Na východ od Ráje“ s mladým 
rebelem Jamesem Deanem a televizní snímek 
„The Wild one“ s neméně charismatickým Ja-
mesem Deanem způsobily revoluci. Džíny za-
čaly být díky nim poprvé chápány jako móda 
a způsob vyjádření názoru. Nikoliv „pouze“ 
jako pracovní oblečení. V obou filmech měli 
jmenovaní herci na sobě džínové oblečení 
značky Lee.
1963 • Spojené státy začaly být firmě těsné 
a „vydala“ se do Evropy. První obchod s ná-
zvem „H. D. lee of Belgium“ byl otevřen v bel-
gickém St-Niklaas.
1964 • O pouhý rok později se strečové kal-
hoty, které se nemusely žehlit staly horkým 
zbožím, na které se pořádaly hony. Lee byla 
vůbec první značkou, jejíž výrobek se obešel 
bez žehličky a vypadal dobře.
1972 – 73 • Firma vsadila na výrobu obleků, 
určování trendů v oblékání mužů a co největ-
ší podíl na oblékání žen. V polovině sedmde-
sátých let už vyráběla nejvíce džínů pro ženy 
na světě. Cíl byl jasný. Oblékat celou rodinu.
1979 • A povedlo se to! V tomto roce se ob-
jevila kolekce Youthwear určená nejmladším 
ročníkům a slogan „Lee obléká Ameriku“ váž-
ně seděl.
1984 • Na obálku prestižního časopisu Rol-
ling Stone se v kabátě Lee nechal vyfotogra-
fovat slavný rockový zpěvák Bruce Springs-
teen.
2003 • Otevíral se první z celé sítě nových 
evropských Lee stores na Carnaby Street 
v Londýně.
2007 • Senzačním projektem Make History, 
vyhlašeném v lednu tohoto roku zasadila Lee 
marktingový levý hák konkurenci. Projekt 
získal prestižní ocenění a do soutěže bylo 
přihlášeno více než 16 000 snímků, hlavní ce-
nou bylo padesát tisíc Euro. Dnes soutež po-
kračuje on-line a projekt se stane každoroční 
záležitostí.
2009 • Lee představilo novou strategii pod 
názvem Lee Denim DNA. Je stejně pozoru-
hodná a pestrá jako historie firmy, kterou jste 
si právě přečetli.
2011 • „Anglomania“, přesně tak se jmenova-
la kolekce módní návrhářky Vivienne Westwo-
od, kterou navrhla pro značku Lee. A protože 
Vivienne Westwoodová (jak známo), nedělá 
nic jen napůl, vybrala si jako místo prezentace 
nové kolekce džínového oblečení zkraje roku 
hned dvě slavné módní přehlídky. A ještě rafi-
novaně stupňovala zvědavost módního světa. 
Napřed totiž v Miláně ukázala pánskou kolekci 
a teprve o několik dní později v Hong Kongu 
kromě pánské také dámskou.
2012 • Aktuální kolekce na jaro/ léto 2012 je 
inspirovaná optimismem a mladistvou ener-
gií, kterou vyzařuje nejslunější místo v USA, 
Kalifornie. Kolekce přináší širokou nabídku 
džín pro muže i ženy, která je doplněná vý-
raznými topy. Tuto kolekci prostě musíte mít!
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DŽÍNY, KTERÉ JDOU 
STÁLE VPŘED! 

později pro firmu ukazuje být naprosto urču-
jícím. Bude vyrábět pracovní oblečení sám. 
Tato nenadálá transformace z potravinářské-
ho podniku na podnik oděvní je označována 
za jeden z nejúspěšnějších podnikatelských 
kroků ve dvacátém století. Jako první přichází 
na scénu nezapomenutelný „Bib Overall“, vy-
bavený multifunkčními náprsními kapsami 
a originálními knoflíky.
1913 • „Otec“ firmy H. D. Lee přicházel se 
stále novými, zcela pokrokovými nápady. 
V případě modelu Union-All ho inspirovaly 
nářky osobního řidiče, který si stěžoval na 
neustálou nutnost čištění služební uniformy, 
kterou si špinil při nutné údržbě auta. Světlo 
světa spatřila dodnes populární kombinéza 
určená všem, kdo se nemíní ušpinit při prá-
ci od hlavy po paty od farmářů až po dělníky 
v továrnách.
1917 • Lee jako první firma vyrábějící pra-
covní oblečení ve Spojených státech vsadila 
na plošnou reklamu. Článek, prezentující fir-
mu jako celosvětově největšího výrobce pra-
covního oblečení, vyšel v novinách Saturday 
Evening Post.
1920 – 21 • Na scénu vstupuje reklamní 
postava Buddy Lee. Ten zcela první byl vyob-
razený v obřím okně firmy Dayton Company 
Department na Nicolletově třídě v Minnea-
polisu.
1921 • Říkalo se mu „Loco Jacket“ a neodmys-
litelně patří do galerie nezapomenutelných 
kousků zn. Lee. Byl navržen pro pracovníky 
železnice, odpovídal všem podmínkám práci 
v náročném prostředí. Mezi jeho přednosti 
patřily kromě volnějšího střihu třeba široké 
manžety nebo šikmé kapsy ve výšce boků.

1925 • Ve snaze zdokonalit materiál se v díl-
nách Lee zrodila nová „džínovina“, která do-
stala název Jelt. Vznikla speciální metodou 
kroucení bavlněné příze a výsledkem byla 
nejpevnější a nejmodřejší džínovina na trhu. 
Ve stejném roce se Lee vrátilo k Bib Overallu 
a opatřilo ho zipem, zrodila se další „ikona“ 
Whizit Bib.
1926 • Firma rozeznala, jak obrovský ob-
chodní potenciál je ve zdrhovadlech. Poprvé 
se zip ocitnul na klasických džínsech, kon-
krétně na modelu Cowboy.
1931 • Ve snaze obstát v náročné terénní 
práci kovbojů Lee vyrukovalo s modelem 
Rider Jacket, určeném přímo k jízdě v sedle 
a nabízejícím maximální komfort například 
v ušití rukávů. I kapsy byly ušity tak, aby se do 
nich dalo snáz dostat.
1933 • Ačkoliv designeři firmy byli na úspěch 
zvyklí, pravděpodobně by je překvapilo, jakou 
„nesmrtelností“ se v průběhu desetiletí proká-
zal model, který firma vypustila do světa pod 
názvem „Storm Rider Jacket“. Šlo o zimní verzi 
osvědčeného modelu Slim Jacket, inspirovaný 
motivy aljašských přikrývek. Tento model 
proslavily především celebrity jako Marilyn 
Monroe nebo Paul Newman.
1936 • Vzniklo typické logo vyražené na 
kravské kůži a našívané přímo na oblečení.
1944 • Základ úspěchu je přijít s něčím no-
vým, čehož se Lee drželo i během hubených 
let druhé světové války. Zadní nášivky Lazy „S“ 
patřily od pohledu k sobě. Připomínaly tehdy 
velmi slavný comics!
1949 • Že džíny sluší i dámskému pozadí 
pochopila firma jako jedna z prvních na trhu. 
Model Lady Lee Riders byl vyhlášen jako „nej-
lépetvarující“. 
1952 • Nový materiál potřebuje nové jméno. 
Byla vyhlášena veřejná soutěž, kterou vyhrála 

1889

1911



lorem ipsum is simply

12

lorem ipsum is simply

13

Příběh značky Bauer

12

Příběh značky Bauer

13

V roce 1927 založila rodinná obuvnická firma
Bauer v Ontariu společnost, která začala vy-
rábět botu na bruslení, ve snaze udržet se na 
trhu během těžkého období hospodářské kri-
ze. V tomto čase pojem brusle znamenal oce-
lový nůž vlastnoručně přibitý na spodní část 
boty. Ve snaze nabídnout hráčům dokonalejší 
produkt to byl právě BAUER, který vyvinul 
v roce 1933 první brusli, kde je nůž připevně-
ný k botě, což navždy změnilo hru.

V roce 1969 pak BAUER představuje SUPRE-
ME 91, brusli nejvyšší třídy. Tímto krokem 
společnost pronikla do profesionální sféry 
a s pomocí hvězd NHL jako Bobby Hull a Bob-
by Orr, upevnila a potvrdila svou přítomnost 

Tehdy šlo pouze o to, jak přežít Velkou hospodářskou krizi

na hokejovém trhu. S dalším revolučním mez-
níkem ve vývoji hokejového vybavení přichází 
BAUER v roce 1974, kdy představuje revoluč-
ní držák TUUK ,,blade holder“, jenž mění po-
lohu nože a tím maximalizuje sílu a efektivitu 
každého záběru. Neustálá spolupráce s hráči 
NHL a elitními evropskými hráči se stává stan-
dardem každé hry. O tři roky později předsta-
vuje BAUER brusli VAPOR - technologicky 
nejpokrokovější brusli od roku 1933. VAPOR 
- v tom období zdaleka nejlehčí brusle - vystar-
tovala na cestu k číslu 1 na trhu. Záhy se stala 
nejúspěšnějším počinem Baueru vůbec. Rok 
1997 přinesl i další prvenství ve vývoji, tento-
krát hokejové helmy. BAUER navrhnul helmu 
5000 - první helmu, v které použil pěnu dvojí 

hustoty pro dokonalou ochranu a přilnavost. 
Stejný princip ochrany je standardem i nyní. 
Také vůbec první navrhnutá hokejka vyrobe-
ná technologií ,,one-piece“ – z jednoho-kusu 
pochází z dílny BAUER.

Od roku 2005 díky hokejce VAPOR XXX 
a její kombinaci této technologie a zdoko-
naleného způsobu ohýbání je hráč schopný 
přesměrovat víc energie do reakčně rychlej-
ší střely. Významným rokem pro společnost 
NIKE BAUER je rok 2009, kdy kupuje firmu
Mission-ITECH a tímto spojením posiluje 
svou pozici světové jedničky na hokejovém 
trhu. Všechny značky - BAUER, NIKE BAUER 
a Mission-ITECH - jsou sloučeny pod jediné 
a v hokeji uznávané jméno – BAUER! Je tedy 
zpátky první a zakládající jméno historie této 
značky! Pro zákazníky znamená tato změna 
jasné a čitelné označení kvality, inovace. Ne-
ustálé obrovské investice do vývoje nových 
produktů přinesla značce úspěchy. Značka 
Bauer je v dnešní době větší jak všechny 
ostatní konkurenční značky v hokejové vý-
zbroji a výstroji dohromady.

= 85 let nadšení, oddanosti a inovace
Na počátku byla jedna malá rodinná obuvnická firma bojující o přežití v čase hos-
podářské krize, nyní je to největší značka a společnost na celosvětovém hokejovém 
trhu. Na značkovou hokejovou výstroj BAUER spoléhají profesionálové na celém 
světě. Helmy, hokejky, chrániče především brusle Bauer patří k absolutní špičce! 
Proto je hokejová výstroj BAUER mezi profesionály v NHL nejpopulárnější!

Jediným autorizovaným zastoupením značky 
BAUER pro Českou republiku je společnost ALL-
SPORTS a.s. Vznikla v roce 2003 jako výhradní 
distributor hokejové výstroje a kolečkových bruslí 
NIKE BAUER HOCKEY v České republice. Společnost 
ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o. byla založena v roce 
2003 jako dceřiná společnost české matky ALL 
SPORTS a.s., a plní funkci výhradního distributora 
značky BAUER pro Slovenskou republiku. Úspěch 
společnosti je založen na vynikající značce hoke-
jové výstroje BAUER a dlouholetých osobních zku-
šenostech formovaných od roku 1992. Posláním 
pracovního týmu je důstojně reprezentovat značku 

č.1 v ledním hokeji a zároveň v co největším roz-
sahu uspokojit poptávku trhu po produktech znač-
ky BAUER HOCKEY. Společnost spolupracuje s mno-
ha obchodníky zaměřenými na prodej hokejové 
výstroje a také podporuje hokejové kluby všech 
výkonnostních kategorií. Společnost ALLSPORTS 
a.s., je exkluzivním partnerem hokejové extraligy 
v České republice. Je jednoznačně největším lea-
drem na trhu ve velkoobchodním a maloobchod-
ním prodeji hokejové výstroje a výzbroje.

V loni získala společnost velkého uznání - Zla-
tou helmu - cenu za nejlepšího distributora znač-
ky Bauer na světě.

A kdo za touto úspěšnou společností stojí? 
Sehraný pětadvacetičlenný kolektiv pracovníků 
s dlouholetými zkušenostmi pod vedením ředite-
le společnosti Mgr. Igora Novotného. Právě jemu 
byly určeny následující otázky. 

Jak jste začínali a jak jste se k zastoupení 
dostali?
V roce 1992 ještě za mé aktivní hokejové kariéry 
ve Vídni, jsem začal pracovat v rakouské firmě,
která prodávala značku Bauer v Rakousku. Od 
roku 1994 jsem začal pracovat na zřízení pobočky 
rakouské firmy v České republice a po návratu

z Rakouska jsem se zapojil do vybudování dis-
tribučního systému v Čechách a na Slovensku. 
Po krátké odmlce jsem se v roce 2003 ke značce 
Bauer vrátil.

Co si myslíte, že Vás dostalo na špičku mezi 
prodejci značky?
Kvalitní produkty Bauer, každodenní usilovná 
práce celého kolektivu, znalost a kontakty v ho-
kejovém prostředí.

Co pro Vás značka BAUER představuje?
Tradici, výzvu, nejlepší produkty, nejlépe organizo-
vanou obchodní společnost v hokejovém oboru.

Je pravda, že prodávat se musí srdcem a je 
třeba držet se své intuice?
Intuice, srdce, píle hrají velkou roli, ovšem vše se 
musí řídit platnými ekonomickými a obchodními 
pravidly. Velkou roli hraje i podpora ze strany Bauer. 
Je třeba neustále hledat nové možnosti a strategie 
prodeje. Zaměřujeme se na mládežnický hokej, 
kde je obrovský obchodní potenciál, podporujeme 
a spolupracujeme s hokejovými školami, podporu-
jeme mládežnické turnaje, chceme podporovat ná-
bory mladých hokejistů. Chceme více a efektivněji 
spolupracovat i s pojišťovnami, pro které je hoke-
jové prostředí s ohledem na 70 tisíc registrovaných 
hráčů velmi zajímavé a lákavé.

Nejlepší
distributor
značky Bauer
na světě
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Bez obalů si už dávno nedokážeme náš život 
představit. Vedle svého praktického účelu se 
stávají nedílnou součástí značky všude tam, 
kde chce výrobce dovedně zabalit zboží vy-
soké kvality, a zvýšit tak ještě více zvědavost 
a zájem kupujících. 

Obaly sice mohou být vyráběny z nejrůzněj-
ších materiálů, ale bez vlnité lepenky se v této 
oblasti neobejdete v žádném případě. První 
kroky na cestě za jejím průmyslovým využi-
tím učinili v 19. století Američané společně 
s Angličany, ale k hromadnému rozšíření to-
hoto materiálu přispělo rozhodnou měrou 
i Švýcarsko. O to se zasloužil značným způso-
bem Louis Model, zakladatel dnešní skupiny 
Model. V roce 1882 zakoupil ve švýcarském 
městě Ermatingen mlýn na papír, kde začal 
ze starého papíru ručně vyrábět lepenku. 
Když tento přičinlivý podnikatel v roce 1929 
zemřel, převzal firmu Otto Model s manžel-
kou Els, kteří pak v roce 1931 přesídlili do 
Weinfeldenu, kde se i dnes nachází hlavní 
sídlo celé skupiny Model. Podnik prospero-
val i v době celosvětové hospodářské krize, 
kdy dodával obaly zejména do potravinářské-
ho a obuvnického průmyslu. Na stoupající 
poptávku reagovala firma již tenkrát inova-
cemi. V roce 1939 tak spatřil světlo světa 
stroj na výrobu kartonu s kulatými síty, který 
s konečnou platností vytlačil ruční výrobu 
a udělal z rukodělné továrny tehdy moderní 
průmyslový závod. Také v průběhu dalších 
desetiletí se tomuto rodinnému podniku 
podařilo vždy správně reagovat na stále nové 
výzvy hospodářství i trhu. V roce 1953 byla 
zahájena výroba vlnité lepenky a její další 

zpracování pro potřeby obalového průmys-
lu. Skupině Model se otevřela nová obchodní 
oblast – obaly a prodejní displeje z hladké 
a vlnité lepenky včetně dalších služeb souvi-
sejících s obaly. Skupina Model tak brzy do-
sáhla vedoucího postavení ve Švýcarsku. 

Že se podnik i po více než 125 letech nachá-
zí v rukách jedné a též rodiny určitě není 
samozřejmostí. Dynamika skupiny Model 
způsobila, že podnik zásadním způsobem ex-
pandoval do střední a východní Evropy. Ze-
jména Česká republika, ale i Polsko, Sloven-
sko a Chorvatsko se tak v posledních letech 
postaraly o to, že se obaly „made by Model“ 
setkaly na trhu s velkým úspěchem. V port-
foliu podniku, vedeného jednou rodinou již 
ve čtvrté generaci, se dnes již kromě základní 
výroby lepenky nachází i segment luxusní 
kartonáže nebo skládaček. 

Dlouhodobých úspěchů dosahuje skupina 
Model nejen díky perfektnímu smyslu pro 
čísla a solidní hospodaření, ale i jednoznač-
nou orientací na kvalitu a stálé hodnoty. Ten-
to duch je zastoupen i v osobě jednoho ze 
současných spolumajitelů Dr. Daniela Mode-
la. K jeho výpovědi „Všichni mluví o trvalých 
hodnotách – my jsme se takovouto hodnotou 
stali“ není co dodat. 

V České republice je skupina Model zastou-
pena společností Model Obaly a. s., jejíž vý-
robní závody působí v Opavě, Nymburce, 
Hostinném a v Moravských Budějovicích. 

www.modelgroup.com

Slovo model s velkou pravděpodobností vyvolá u většiny z nás představu modelu letadla, auta, šatů či dokonce samotné mo-
delky. V tomto případě bychom ale narazili. Spojení slov Model Obaly totiž v sobě nese jednak rodové jméno švýcarské rodiny 
a jednak vyjadřuje hlavní zaměření činnosti firmy – výrobu obalů.

...model nebo Model?
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Příběh značky Bauer

V České republice společnost ALLSPORTS  
a.s. otevřela již 6 specializovaných hokejových 
prodejen s kompletním sortimentem hokejo-
vé výstroje značky BAUER, které nemají ob-
dobu v celé České republice! První prodejna 
byla otevřena 1. 7. 2009 v Karlových Varech, 
na stadionu KV Arena. Druhou prodejnu jsme 
otevřeli 29. 1. 2010 v Brně, na hokejových ha-
lách dětí a mládeže. Třetí prodejnu máme od 
1. 7. 2010 na stadionu PSG ve Zlíně a v pořadí 
čtvrtou prodejnu jsme otevřeli 24. 9. 2010 
v Českých Budějovicích. Nejnovějším přírůst-
kem je od 11. 10. 2010 prodejna na Zimním 
stadionu v Havlíčkově Brodě. Do budoucna 
plánuje společnost otevření dalších 12 firem-
ních prodejen a franchisa prodejen.

HOKEJOVÁ VÝSTROJ

= CELOSVĚTOVĚ NEJLEPŠÍ ZNAČKA
a její prodejní místa u nás

Provozují také FAN SHOP pro HC Energie 
Karlovy Vary, FAN SHOP pro HC Kometa 
BRNO, FAN SHOP pro PSG Zlín (kamenné 
obchody i e-shopy.

Na Slovensku byly otevřeny 3 specializované 
prodejny ALLSPORTS. Hokejové prodejny 
BAUER v Bratislavě, Žilině a Trenčíně. Do bu-
doucna se budou otevírat další.

Společnost ALLSPORTS a.s. - jediné autorizované 
zastoupení značky BAUER pro Českou republiku 
- nabízí špičkovou hokejovou výstroj BAUER pro 
hráče ledního a in-line hokeje (brusle BAUER, 
hokejky BAUER, chrániče BAUER, helmy BAUER, 
rukavice BAUER, kalhoty BAUER, textil, ribano, 
tašky), brankáře (masky BAUER, betony BAUER, 
lapačky BAUER, vyrážečky BAUER, vesty BAUER) 
a výstroj pro rozhodčí.

otevřeli 29. 1. 2010 v Brně, na hokejových ha-
lách dětí a mládeže. Třetí prodejnu máme od 
1. 7. 2010 na stadionu PSG ve Zlíně a v pořadí 
čtvrtou prodejnu jsme otevřeli 24. 9. 2010 
v Českých Budějovicích. Nejnovějším přírůst-
kem je od 11. 10. 2010 prodejna na Zimním 
stadionu v Havlíčkově Brodě. Do budoucna 
plánuje společnost otevření dalších 12 firem-
ních prodejen a franchisa prodejen.

BAUER v Bratislavě, Žilině a Trenčíně. Do bu-
doucna se budou otevírat další.

lapačky BAUER, vyrážečky BAUER, vesty BAUER) 
a výstroj pro rozhodčí.

www.allsports.cz

lách dětí a mládeže. Třetí prodejnu máme od 
1. 7. 2010 na stadionu PSG ve Zlíně a v pořadí 
čtvrtou prodejnu jsme otevřeli 24. 9. 2010 
v Českých Budějovicích. Nejnovějším přírůst-
kem je od 11. 10. 2010 prodejna na Zimním 
stadionu v Havlíčkově Brodě. Do budoucna 
plánuje společnost otevření dalších 12 firem-
ních prodejen a franchisa prodejen.

doucna se budou otevírat další. a výstroj pro rozhodčí.

Příběh značky Model Obaly

15



M•A•C, značka určená lidem všech barev 
pleti, obou pohlaví a všech věkových sku-
pin. Postoj značky M•A•C, jež je subjektivně 
módní, rafinovaně neuctivý a zcela zaměřen
na umění sebezkrášlování a realizaci jednot-
livce. Je vyjadřován prostřednictvím vizážis-
tů, lze ho vidět a cítit v prodejnách a obe-
známit se s ním můžete i na internetových 
stránkách www.maccosmetics.com. 

Dnes je značka M•A•C spojením umění, 
kreativních barev, profesionálního složení 
výrobků, nekonvenčního líčení a odborné 
práce. Firemní standard udává práce členů 
týmu vizážistů M•A•C Pro Team. Jeho čle-
nové, kteří musí reagovat na stále se měnící 
nálady módy, pracují na líčení těch, kteří se 
procházejí po mezinárodních předváděcích 
molech, i umělců z oblasti dramatického 
a muzického umění, jejichž vzhled má důle-
žitý vliv po celém světě. Popularita značky 
rostla díky tradici ústní propagace mezi vizá-
žisty, modelkami, fotografy a novináři všude 
na světě. 

Současnost značky M•A•C
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Současnost značky M•A•C
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VIVA GLAM

M•A•C
(Make-up Art Cosmetics), 
přední značka 
profesionální kosmetiky, 
vznikla v roce 1985 
v kanadském Torontu 
a nyní je součástí 
skupiny Estee Lauder 
Companies, Inc. 

Společnost M.A.C Cosmetics v roce 1994 
založila MAC AIDS Fund (MAF) nadaci na 
podporu dětem, ženám a mužům s HIV/
AIDS. Od svého vzniku MAF získalo v rámci 
projektů Viva Glam a Kids Helping Kids přes 
224 mil. USD, což je přes 15 miliónu rtěnek 
a lesků z kolekce Viva Glam. Celá částka bez 
DPH za prodanou rtěnku (500Kč), nebo lesk 
(470Kč) z kolekce Viva Glam, jde do fondu 
MAC AIDS Fund. MAF působí v 66 zemích. 
Od března 2012 je novou tváři kampaně Viva 
Glam Ricky Martin a Nicky Minaj.

Celková částka, kterou shromáždila MAF 
v Čechách, je přes 1,5 mil Kč, což je předsta-
vuje 2739 prodaných rtěnek a lesků. Šek na 
400 000 Kč byl převzat paní docentkou Staň-
kovou z AIDS Centra Bulovka.

Tento dar je jedním z mnoha, které M.A.C 
v České republice bude moci poskytnout 
na účely spojené s osvětou a ochranou před 
HIV/AIDS. V AIDS Centru Bulovka se pou-
žijí na zajištění HIV pozitivních pacientů 
AIDS centra NNB preventivními vakcina-
cemi a profylaktickými léky nehrazenými 
z veřejného pojištění a na podpůrné léky.

Dále budou využity na dovybavení AIDS 
centra (nábytek, kartotéky, počítač, tiskárna, 
dovybavení pacientského stacionáře apod.). 
Poslouží také na zajištění preventivních pro-
gramů, které zorganizují pracovníci AIDS 
centra (přednášky pro laickou i odbornou 
veřejnost, nevládní organizace, prezentace 
v masmédiích, publikace v odborném tisku 
i v populárních časopisech apod.).



nejistá a jejich splácení mohlo být ohrožené 
různými okolnostmi. Ale Ľudovít Winter byl 
odhodlaný postavit tento velkolepý lázeňský 
komplex a překonat všechny finanční i tech-
nické překážky.

V září 1910 se začalo na jihozápadním okraji 
Kúpeľného ostrova ve velmi náročných pod-
mínkách se zakládáním staveb. Přes různé 
problémy a těžkosti byly v dubnu roku 1912 
obě budovy dokončené a připravené uvítat 
první lázeňské hosty. Název hotelu Thermia 
údajně navrhla manželka Alexandra Win-
tera Henrieta a slovo Palace přidal Ľudovít 
Winter. Název měl symbolizovat lokalizaci 
hotelu ve známých termálních lázních a jeho 
napojení na koupele, stejně vysoký standard 
služeb, luxusní vybavení, exkluzivitu prostor. 
Kúpeľný dom byl pojmenovaný podle Irmy 

Erdödyové, manželky tehdejšího majitele láz-
ní Imricha Erdödyho.

Thermia Palace patří v současnosti díky své 
výjimečné poloze, architektonické kráse a je-
dinečné atmosféře k hotelovým klenotům. 
V roce 2006 se po generální rekonstrukci 
stal prvním pětihvězdičkovým lázeňským 
hotelem na Slovensku. Hotel leží v těsné blíz-
kosti termálních pramenů a zdrojů léčivého 
bahna. Plně klimatizovaný hotel má 111 po-
kojů, z toho 15 apartmánů. Pro návštěvníky je 
připravený termální venkovní bazén. V pro-
storách hotelu sa nachází restaurace Grand, 
kde pravidelně hraje živá hudba, kavárna 
Alexander a salónek Ferdinand. Hotel vytváří 
ideální atmosféru na konání velkolepých akcí 
jako např. Zlaté stuhy – Concour s d’Élegan-
ce – závody a přehlídka historických vozidel, 

Lázeňský dům Irma, vnitřní chodbou propo-
jený s hotelem, poskytující víc jak 60 druhů 
léčebných a relaxačních procedur.

Motiv páva díky pověsti se nachází na domi-
nantní vitráži komponované do prostřední 
trojice oken schodišť. Keramický reliéf páva 
od piešťanského sochaře V. Vavry je umístěný 
na průčelí hotelu. Páv je na recepčním pultě, 
motiv zlatých pavích per zdobí i koberce v ce-
lém hotelu a v zahradě najdeme jeho umělec-
ké ztvárnění v podobě moderní kovové sochy. 
Páv se objevuje i jako dekorace speciálního 
čokoládového dezertu s příznačným názvem 
„Bahno Thermia”, který je hotelovou speciali-
tou. Na Kúpeľnom ostrove mají možnost hos-
té Piešťan obdivovat kromě umělecky ztvárně-
ných pávů i skutečné páví krasavce, kteří žijí 
ve voliéře v parku u hotelu Thermia Palace.

Příběh Thermia Palace
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Největší lázně na Slovensku s téměř dvěstěletou tradicí vděčí za svoji pověst zejména unikátním přírodním pramenům sirné termální minerální vody s obsahem 
1500 mg minerálních látek na litr a teplotou u pramene až 67 – 69 °C. Vyvěrá z hloubky 2 000 metrů, odkud vynáší specifické sloučeniny a energii zemské
magmy. Usazeniny vznikající v místě vývěru vody v obtokovém rameni řeky Váh tvoří základ nenapodobitelného místního léčivého sirneho bahna, unikátního 
peloidu v evropském i světovém měřítku. Tyto přírodní léčivé zdroje v srdci Europy vyhledávají hosté z nejrůznějších koutů světa, zejména s onemocněními 
pohybového aparátu, revmatizmu, osteroporózy, skoliózy, Bechtěrevovy nemoci, kvůli rehabilitaci po úrazech a operacích, ale i s některými neurologickými 
a civilizačními onemocněními – například se syndromem vyhoření či s obezitou. Slovenské léčebné koupele Piešťany úspešně prošly certifikací Evropské
asociace lázní (ESPA) a získaly certifikát kvality EUROPESPA med.

Na základě této pověsti se stal páv symbo-
lem secesního hotelu Thermia Palace, který 
právě letos slaví 100 leté výročí otevření. 
Tato nejimpozantnější a nejkrásnější stavba 
- chlouba Kúpeľného ostrova je tvořena lé-
čebně - ubytovacím komplexem – hotelem 
Thermia Palace a lázněmi Irma. Jsou klenoty 
nejen piešťanské, ale možno říci i středoev-
ropské lázeňské architektury začátku 20. sto-
letí. V roce 1889 si lázně pronajal podnikatel 
Alexander Winter a založil firmu Alexander
Winter a synové, podnik generálního proná-

jmu lázní. Po jeho smrti (r. 1909) přešlo vede-
ní lázní na jeho syny Ľudovíta a Imricha. Aby 
získali do lázní i pacienty z řad bohaté šlech-
ty a buržoazie, začali připravovat výstavbu 
reprezentačního hotelu spojeného s balne-
oterapií. Ľudovít Winter oslovil budapešť-
ské architekty Ármina Hegedüsa a Henrika 
Böhma, kteří jsou autory projektů tohoto 
komplexu. Ľudovít Winter však stále nebyl 
spokojený s jejich návrhy, kterým jakoby 
něco chybělo – jednoduché a přitom prak-
tické spojení obou budov. Pracovní vypětí 

se podepsalo na Winterově zdraví. Na radu 
lékařů si jel odpočinout do Montreux na bře-
hy krásného Ženevského jezera. I zde stále 
přemýšlel nad řešením nejvhodnějšího pro-
pojení hotelové a lázeňské budovy. A řešení 
našel s přispěním specializovaného architek-
tonického ateliéru v Lausanne, které potom 
detailně dopracovali Á. Hegedüs a H. Böhm. 
Winterovi ještě zbývalo vyřešit nejdůležitější 
problém – získat potřebné finanční prostřed-
ky na takto nákladnou investici. Půjčky byly 
nevyhnutelné, riskantní, politická situace 

S lázněmi Piešťany je spojený příběh o starém pávovi, který měl bolavou nožku. Podle pověsti zesláblý a unavený si lehl k vy-
hloubenině s termální vodou. Sklouzl až k bahnitému kraji. Léčivé bahno a termální voda mu pomohly. Několik týdnů se pravi-
delně koupal a noha se mu uzdravila. Všimli si toho i lidé a odtehdy se začali koupat v jímách, které si hloubili u piešťanských 
pramenů. První lázeňské budovy vznikly až koncem 18. století.

Příběh Thermia Palace

100 let hotelové noblesy,

lázeňské tradice200 let
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Zdravotní péče
podle vašich
představ

„Současnému českému zdravotnictví nechy-
bí špičkoví specialisté, ani kvalitní přístrojo-
vé vybavení. Nepochybuji o tom, že pokud 
se stane nějaký úraz nebo se jasně projeví 
symptomy choroby, je o pacienta profesi-
onálně postaráno. Co však postrádám je 
komplexní a hlavně cílená preventivní péče 
o pacienty, snaha onemocněním včas a efek-

tivně předcházet. Je problém najít lékaře, 
který by se staral o klienta dlouhodobě, na 
základě odborných vyšetření a analýz navr-
hoval preventivní řešení jeho zdravotních 
potíží a který by hledal příčiny a neléčil jen 
důsledky, lékaře, který by byl pacientovi 
k dispozici kdykoliv jej potřebuje... To byly 
základní impulsy, které nás přiměly vytvo-

Projekt soukromé kliniky Program H Plus vstoupil do systému českého zdravotnic-
tví s téměř revolučním přístupem – klientům poskytuje unikátní koncept komplex-
ní zdravotní péče uzpůsobený jejich individuálním potřebám. Iniciátory a zakla-
dateli Programu H Plus jsou manželé Monika a Oldřich Šubrtovi.

řit Program H Plus,“ rekapituluje ředitelka 
kliniky Monika Šubrtová a pokračuje: “Naši 
klienti mají k dispozici na jednom místě 
– v klinice Programu H Plus, která sídlí v Pa-
vilonu Jih v Kartouzské ulici v Praze 5 a je 
optimálně dopravně dostupná – v jednom 
čase, v jedinečném prostředí, každý den 
svého osobního lékaře, internistu s dvěma 
atestacemi, a také tým specialistů v oboru 
kardiologie, neurologie, oční lékařství, ORL, 
dermatologie, gynekologie, chirurgie, orto-
pedie, urologie, psychologie, stomatologie 
a dentální hygiena.

Z dlouhodobých statistik víme, že 80 % úko-
nů se vykonává přímo na klinice. A pokud je 
to zapotřebí, zajistíme také návazná super-
specializovaná vyšetření, popřípadě hospi-
talizace u našich smluvních partnerů (např. 
Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská 
nemocnice, Gennet, Danglart), samozřejmě 
se zachováním osobního přístupu a individu-
ální péče.“ Součástí poskytovaných služeb je 
24 hodinový call servis, který zprostředkuje 
konzultaci s osobním lékařem, pohotovostní 
ošetření nebo výjezd lékaře za pacientem. 
Program H Plus umožňuje zkrátit pobyt ve 
zdravotnickém zařízení na minimum, aniž 
by tím utrpěla poskytovaná péče. Návštěva 
osobního lékaře i odborné ambulance je 
zorganizována efektivně a bez zbytečných 
časových ztrát. 

Osobní lékař 
Myšlenka osobního, rodinného lékaře není 
žádnou novinkou. Generace našich praro-
dičů na toho „svého“ pana doktora dodnes 
vzpomíná. Program H Plus tak vlastně vrací 
do života to, co se v minulosti osvědčilo. Stále 
více lidí cítí potřebu mít nejen svého banké-
ře či právníka, ale také spolehlivého a důvě-
ryhodného lékaře, kterému mohou bez obav 
svěřit to nejcennější – zdraví své a svých 
nejbližších. Klientelu Programu H Plus tak 

z 60 % tvoří celé rodiny. „Tím, že naši lékaři 
pečují o méně pacientů než běžný praktický 
lékař nebo specialista, který má na každého 
příchozího čtvrt hodiny, mohou konzultovat 
jejich problémy půl hodiny až hodinu. Mají 
čas si s pacientem popovídat, pečlivě pro-
brat dosavadní zdravotnickou dokumentaci 
a mnohdy tak přesněji identifikovat, odkud
potíže pramení nebo kde se skrývají nová ri-
zika. Znají dobře problémy rodičů a mohou 
tak zohledňovat i rizika dědičnosti, ve spolu-
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práci s pediatry, při péči o jejich děti,“ potvr-
zuje Monika Šubrtová.

Stejně jako dospělí, mají také děti v Progra-
mu H Plus svého lékaře, který spolupracuje 
s týmem odborníků, takže všechna vyšet-
ření dítě absolvuje bez čekání, pod jednou 
střechou. 

Komplexní programy zdravotní péče
Program H Plus umožňuje výběr z několika 
komplexních zdravotních programů pro 

dospělé, děti i firmy, základní principy při-
bližuje Monika Šubrtová: „Naše klinika nabízí 
komplexní zdravotní programy, které kromě 
lékařské péče zahrnují i nadstandardní služ-
by, v běžném zdravotnickém zařízení nedo-
stupné. Základními kameny jsou odborná 
ambulantní péče, vstupní nebo preventivní 
prohlídky, hospitalizační péče a preventivní 
rehabilitační programy. Rozsah poskytova-
ných služeb si každý určí sám podle toho, zda 
si zakoupí Program Diamant, Safír či Granát. 
Každý klient má přehled, co za vynaložené 
peníze získává, je lehce rozpoznatelné, zda 
je mu poskytnuto vše, nač má nárok. “Věřím, 
že naši klienti oceňují korektnost jednání, to, 
že mají jasně vyspecifikováno, jaká péče jim
za jejich peníze bude garantována. Je to prů-
hledné, kontrolovatelné a je to fér“, dodává 
Monika Šubrtová. 

Řízená prevence
„V rámci našich programů realizujeme plán 
preventivních vyšetření. V praxi to zname-
ná,“ vysvětluje ředitelka kliniky, „že evidu-
jeme, na jaké vyšetření a kdy bude klient 
pozván. Podle toho, jaký si zvolil program, 
mohou být prováděna i ne zcela běžná vy-
šetření, jako je třeba zjištění hladiny antioxi-
dantů nebo podrobná analýza stravovacích 
návyků. Je to jednoduchá logika a lidé jí za-
čínají rozumět – stejně tak, jako každoročně 
vynakládáme jisté částky na pojištění a údrž-
bu auta, vyplatí se investovat podobné částky 
také do svého zdraví a prevence. Stále častěji 

uzavíráme velké firemní smlouvy s prozíravý-
mi zaměstnavateli, kterým je jasné, že pouze 
zdraví zaměstnanci jsou přínosem. A nebývá 
to už jen střední a top management, o který 
je zaměstnavatelem pečováno, stejná pozor-
nost je v rámci benefitů věnována také běž-
ným zaměstnancům.

Sdílená data o pacientovi a přístup
pacienta k vlastní dokumentaci 
Program H plus je revolučním projektem 
i v dalších aspektech. Díky integrovanému 
informačnímu systému jsou všechny infor-
mace obsažené ve zdravotnické dokumen-
taci evidovány na jednom místě a jsou tak 
snadno přístupné nejen lékařům, ale také 
samotným pacientům. Systém shromažďuje 
data a údaje získané nejen v rámci kliniky 
Programu H Plus, ale také z partnerských la-
boratoří a zdravotnických zařízení. Výsledky 
vyšetření pacienta má tak lékař k dispozici 
buď okamžitě, nebo zpravidla do hodiny od 
zpracování výsledku vyšetření partnerskou 
organizací, tedy ještě před tím, než pacient 
přijde zpět na konzultaci. Co ale oceňují paci-
enti zejména, je klientská zóna na webovém 
portále Programu H Plus, do které získají 
přístup při úvodní registraci, kdy obdrží či-
povou identifikační kartu společně s uži-
vatelským jménem a bezpečným heslem. 
Mohou pak snadno sledovat výsledky svých 
vyšetření a lékařské zprávy, které jsou formu-
lovány a kontrolovány ošetřujícím lékařem, 
takže jejich závěry jsou pro pacienty pře-
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hledné a srozumitelné. Klient si může dále 
připomenout termíny jednotlivých vyšetření 
a návštěv, na které je objednán, vidí seznam 
užívaných léků apod. 

Pacient je pro lékaře partnerem
Výzkumy veřejného mínění dokazují obecně 
převládající nespokojenost lidí se systémem 
zdravotnictví, vadí jim mnohdy zbytečná vy-
šetření v důsledku nesdílení informací mezi 
jednotlivými zdravotnickými subjekty, nad-
řazený, neosobní přístup lékařů a zdravot-
nického personálu, dlouhé objednací lhůty 
a jejich nedodržování... Všechny tyto nešva-
ry Program H Plus eliminuje. Pacient je od 
začátku vnímán jako respektovaný partner 
s individuálními potřebami, problémy a čas-
to také s omezenými časovými možnosti. Ze 
strany lékařů i sester se mu dostává maximál-
ní pozornosti a ohledů, vstřícné a otevřené 
komunikace – dokonce v anglickém, němec-
kém a ruském jazyce. Lékaři mezi sebou ne-
soutěží, jak bývá zvykem ve velkých zdravot-
nických zařízeních, ale spolupracují, zdraví 
klienta je jejich společným zájmem. 

Cílem dlouhodobé péče je aktivní život 
bez závažných onemocnění
„Dnešní moderní člověk chce mít zajištěny 
všechny služby kvalitně a týká se to i služeb 
zdravotní péče. Očekává od českého zdra-
votnictví, že se bude starat nejen o odstra-
nění náhle vzniklých zdravotních problémů 
a příznaků onemocnění, ale vyžaduje i dlou-
hodobou zdravotní péči lékaře, který jeho 
samotného, případně i jeho rodinu, dobře 
zná a bude dbát i na zpomalení procesu stár-
nutí a rozvoje přidružených onemocnění. Na 
trhu vznikla tato potřeba a Program H Plus 
ji chce vyjít vstříc. Přáním se stává dlouhý 
a aktivní život, který není provázen závažný-
mi nemocemi. Ostatní zdravotnická zařízení 
tento trend také sledují a zkvalitňují běžný 
standard, ale není v tom ta podstatná myšlen-
ka dlouhodobého provázení zdánlivě zdra-
vého člověka,“ zdůrazňuje Monika Šubrotvá 
a dodává: „K realizaci Programu H Plus jsme 
od samého počátku přistupovali velmi zod-
povědně. Najali jsme německého architekta, 

který má s projekty privátních klinik bohaté 
zkušenosti. Design jsme chtěli mít velmi pří-
jemný, čistý a nerušený ničím, co do zdravot-
nického zařízení nepatří. Aby prostředí kli-
niky mělo osobní charakter a potlačili jsme 
napětí, které návštěva lékaře občas může 
vyvolat, vybavili jsme ordinace a čekárny 
uměleckými předměty z tvorby významných 
autorů minulého století. Součástí interiéru 
kliniky Programu H Plus v Kartouzské ulici 
jsou originální kresby, grafiky, dřevoryty, lito-

grafie a sochy. Prostory jsou tak v příjemném
kontrastu s tradičně neosobním, strohým 
designem převládajícím v českém zdravot-
nictví. Ovšem za klíčový považuji fakt, že se 
nám podařilo získat velmi zkušené odborní-
ky. Tým lékařů polikliniky Programu H plus 
je tvořen dvouatestovanými internisty, kteří 
ve funkcích všeobecných – osobních lékařů 
koordinují zdravotní i preventivní péči o kaž-
dého klienta, a specialisty s dlouholetou pra-
xí v jednotlivých medicínských oborech.“

Program H Plus
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Jak to celé začalo? První Hard Rock Cafe otevřeli jeho zakladatelé Isaac Tigrett a Peter Morton, dva podnikaví a hudbou posedlí 
Američané, 14. června 1971 v Londýně. Angličané mu zakrátko naprosto podlehli pro prvotřídní kvalitu, přijatelné ceny a stále 
hrající rockovou hudbu. V té době na stěnách restaurace ještě nebyla ani jedna hudební rekvizita, která dnes dělá Hard Rock 
Cafe tak vyhledávaným místem.

The Art of Hard Rock v Praze

O první se postaral Eric Clapton. Jednoho 
dne Clapton požádal obsluhu, zda si nad své 
oblíbené místo může pověsit kytaru, aby 
mu ho nikdo nezabral. Manažer restaurace 
pochopitelně souhlasil. Neuběhl ani týden 
a manažer restaurace přebíral balík od Peta 
Townshenda ze skupiny The Who. Uvnitř 
byla jeho kytara s přátelským vzkazem: „Má 
je stejně dobrá jako ta jeho. Ahoj Pete.“ 

Co následovalo pak, je všeobecně známá věc. 
Hard Rock Cafe je skvělá restaurace a hudeb-
ní klub, stejně jako naprosto unikátní muze-
um rockové hudby, které se může pochlubit 
skutečně cennými exponáty.

Každá restaurace ze sítě Hard Rock Cafe 
přitom po určitý čas disponuje částí ko-
lekce, která neustále koluje mezi všemi po-

bočkami. Expozice je přitom neustále do-
plňována rekvizitami získanými v aukcích 
i od soukromých dárců. Důležitou roli také 
hrají vazby vyhlášeného podniku na zábav-
ní průmysl. S celkovým počtem 159 pro-
vozoven v 54 zemích, včetně 129 kaváren 
a 12 hotelů/kasín, se Hard Rock Internati-
onal řadí mezi celosvětově nejuznávanější 
značky.
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Náhled do nitra hard rockových hvězd
Hard Rock Cafe Praha otevřelo svou poboč-
ku dne 3. dubna 2009 v historickém domě 
U Rotta, který je součástí světového dědictví 
Unesco. Česká metropole se může chlubit 
jedním z největších Hard Rock Cafe v Evro-
pě, zabírá úctyhodnou rozlohu 1 900 metrů 
čtverečních na třech patrech. Vedle pulzují-
cích barů zde najdete obchod nabízející zbo-
ží z Hard Rock limitované edice. Každého, 
kdo zavítá na Malé náměstí, ohromí obří křiš-
ťálová kytara zavěšná u stropu. Na stěnách re-
staurace a klubu zároveň jsou relikvie věno-
vané Rolling Stones, Jimi Hendrixem, Ericem 
Claptonem, Led Zeppelin, U2 nebo Oasis.

Začátkem letošního roku Praha hostila uni-
kátní uměleckou výstavu inspirovanou rock-
ovou hudbou. Výstava s názvem The Art of 
Hard Rock (Umění hard rocku), prezentovala 
40 originálních děl nejznámějších rockových 
hudebníků, například autoportréty Micha-
ela Jacksona a Billyho Idola, kresby Jimiho 
Hendrixe, Eltona Johna a Peta Townshenda 
nebo keramické masky od Iron Maiden, Ali-
ce Coopera či Chrissie Hyndové. Výstavu 
mohla zdarma veřejnost navštívit nedaleko 
Staroměstského náměstí v galerii Dvorak 
sec contemporary, a to v době od 12. ledna 
do 17. února 2012. Česká republika byla po 
Římě teprve druhou zastávkou této výstavy, 
což dalo českým fanouškům rocku a umění 
jedinečnou možnost shlédnout kolekci ještě 
před tím, než se vydá na celosvětové turné. 
Celá výstava dále poputuje do Berlína, Lon-
dýna či Barcelony.

„The Art of Hard Rock vznikla u příležitosti 
40. výročí Hard Rock Cafe,“ říká Mo Capatia, 
ředitel Hard Rock Cafe Praha. „Jednotlivé ex-
ponáty pochází z našeho skladu v americkém 
Orlandu. Sestavená kolekce je unikátní v tom, 
že umožňuje nahlédnout do nitra umělců, do 
jejich lidskosti. Při pohledu na ni se ptáte 
sami sebe, co asi autor při tvorbě cítil, čím 

asi procházel. Výstava však není jen okno do 
duše umělce, je to výraz čisté lidskosti a hu-
manity, která spojuje nás všechny.“

Prostor výstavy představil víc než jen pře-
hlídku uměleckých děl. Během 40 dnů nabí-
dl bohatý, rockem inspirovaný doprovodný 
program, například malbu uměleckých děl 
„naživo“ v podání známých místních uměl-
ců, konferenci rockových bloggerů na téma 
„Budoucnost českého hudebního průmyslu“, 
projekci legendárních rockových koncertů 
nebo interaktivní Zeď umění, která dala ná-
vštěvníkům prostor pro vlastní umělecké 
vyjádření. 

The Art of Hard Rock rovněž podpořila na-
daci Život dětem (www.zivotdetem.cz), a to 
skrze finanční sbírku, kterou zaštítily známé
české hudební osobnosti.

Hard Rock Cafe coby 
kurátor sbírky předmětů 
Hard Rock Cafe je proslaveno rozsáhlou sbír-
kou předmětů slavných hudebníků, která 
dohromady čítá více než 73 000 kusů. Ko-
lekce The Art of Hard Rock dává této sbírce 
nový rozměr tím, že odhaluje lidskou stránku 
rockových hvězd. Mezi nejcennější kusy sbír-
ky v majetku Hard Rock Cafe patří například 
Harley Davidson Elvise Presleyho z roku 1976 
v modrém a zlatém provedení, gibsonka Ji-
miho Hendrixe, se kterou nahrál album Rain-
bow Bridge, dále autobus, ve kterém Beatles 
absolvovali svou Magical Mystery Tour, nebo 
první ručně vyrobená kytara Bo Diddleyho 
z roku 1945. Hard Rock Cafe rovněž vlastní 
některé značně netradiční předměty jako na-
příklad přední dveře slavného studia Abbey 
Road pokryté graffiti fanoušků, glóbus s mo-
tivem ženicha a nevěsty, který zdobil svateb-
ní dort Kurta Cobaina a Courtney Love, nebo 
diplom Stevieho Wondera z Xavier Universi-
ty vytištěný v braillově písmu. 



„Snažíme se o zcela nové věci v komunika-
ci dodavatel – řetězec a přinášíme našim 
značkám další přidanou hodnotu,“ vysvět-
luje Emil Kováč, COO POS Media Global 
Services. „Díky nadstandardním vztahům 
s řetězci, kterým ručíme za jakousi správu 
prodejní plochy a zároveň jim garantujeme 
zisky, vyjednáváme s nimi pro zadavatele 
jednotlivé POP kampaně. Řetězcům zod-
povídáme za to, že prodejní prostor bude 
vypadat dobře, bude udržovaný, kampaně 
smysluplné, efektivní a plánované. Jsme 
partnerem pro výrobce značek a pomáhá-
me jim naplánovat, realizovat, dohlížet a re-
portovat nasazení jejich POP materiálů v ře-
tězcích. Snažíme se svými novými službami 
ukázat dodavatelům, že v postavení řetězec 
– POS Media – brand jsme tady právě pro 
ten „brand“. Díky svým lidem, které na místě 
prodeje máme, umožňujeme zajistit vše, co 
je patrné z obrázku.“

Nové služby,

POS Media od loňského roku nabízí výrobcům značek daleko širší servis než byli 
dříve zvyklí. Pod křídly silného zahraničního partnera – francouzské skupiny 
HighCo prochází společnost masivní expanzí a díky nové subdivizi POS Media 
Services, může poskytovat mimořádné služby na trhu. Od jednoho z největších 
hráčů na poli kuponingu čerpá know-how a směřuje dál.

nové vnímání,
nový partner

Ředitel společnosti  
POS Media Czech Republic  

Emil Kováč

26

Jedná se o úplně nový přístup, o inovaci 
služeb společnosti dříve poskytující svým 
klientům pouze produkci POP materiálů. 
Vše začalo v roce 1998 v segmentu škol, kdy 
holandský majitel, dodnes ve skupině činný 
jako CEO, začal nabízet reklamní nosiče na 
školách. Prodával reklamu cílenou na stu-
denty. V Čechách byla jeho první pobočka, 
brzy následovala expanze na Slovensko, do 
Maďarska, Polska, na Ukrajinu, do Turecka. 
Nově byla nedávno otevřena i německá po-
bočka se sídlem v Mnichově, ale česká zů-
stává stále největší. Od loňska se však POS 
Media neprofiluje jako pouhý dodavatel
POS reklamy, ale jako fullservisový partner 
pro zadavatele. Kromě výroby pro něho za-
jišťuje instalaci, kompletní vystavení včetně 
merchandisingu, shelfshare, ochutnávky, 
controlling, reporting s fotodokumentací 
a další služby. V neposlední řadě umí to, že 
ze své pozice může vyjednat na řetězci, aby 
reklamní kampaň klienta byla co nejúčin-
nější. Každý kdo zařazuje in-store reklamu 
do svého komunikačního mixu už dnes ví, 
že úspěch kampaně ovlivňuje i mnoho kom-
ponentů jako je ekonomická situace, poča-
sí, den v měsíci (před nebo po výplatním 
termínu) atd. Mnoho věcí ale ovládnout lze 
právě pomocí správného plánování. Kdyby 
se jakémukoliv dodavateli podařilo umístit 
si třeba na čelo regálu svůj POP materiál 
a měl ho tam neadekvátně dlouho, nedostal 
by se tam jiný a vše by ztrácelo smysl. Vyjed-
návání s řetězci je pro každého dodavatele 
velmi těžké a POS Media na sebe bere pro 
klienta tuto roli. U řetězců má vybudované 
renomé a je tím, kdo kampaň pro klienta do-
poručí, prosadí, naplánuje a zrealizuje. 

„Investice do in-store reklamy v Evropě 
rostou, jde ale o to, vynakládat je co neje-
fektivněji. Brand musí být na místě prodeje 
vidět,“ říká ředitel společnosti Emil Kováč. 
„My k tomu chceme klientovi dopomoci. 
Jsme schopni dělat pro klienta výrazně víc, 
než jsme doposud dělali, poskytovat mu 
sužby v in-store komunikaci, které dříve na 
trhu nebyly. Chceme být pro něho silným 
partnerem ve využívání prodejní plochy na 
řetězcích. Jsme nadále experty na POP re-
klamní nosiče, ale navíc umíme řídit jejich 
umístění. Chceme vysvětlit, ukázat i doká-
zat předním hráčům na trhu FMCG, že dří-
ve mediální skupina POS Media postoupila 
o stupínek výš. Jsme fullservisovou agentu-
rou zaměřenou na retail, ale jsme tady hlav-
ně pro „brandy“.“

Filozofie POS Media Czech Republic

  Tým „v akci“ zajišťující doplňování zboží, monitoring konkurence i celé kategorie,  
fotodokumentaci a pochopitelně také umísťování POS materiálů.

 Sekce cukrovinek v hypermarketu Tesco před zásahem týmu POS Media Czech Republic.
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Dárek, který každý pochválí
Zvolte krásu a jedinečnost!

Pryč je již doba lacině vyhlížejících dárko-
vých a reklamních předmětů. Obchodní 
partneři, klienti i zaměstnanci dnes umí 
ocenit kvalitu i originální design. Lze vlast-
ně mluvit i o jakémsi trendu značkových 
reklamních předmětů. Současní manažeři 
se už naštěstí nesnaží umístit co největší 
logo kamkoli. Pochopili, že správný dár-
kový předmět se musí příjemci líbit. Když 
mu navíc dokáže přinést užitek a zpříjemnit 
práci, je jeho efekt dokonalý. Pokud dárek 
skončí v šuplíku, celá investice ztrácí smysl. 
Jde přece o to, aby si obdarovaný co nej-
častěji vzpomněl na značku či firmu da-
rujícího. A právě takovým dárkem mohou 
být diáře, adresáře nebo zápisníky značky 
Paperblanks. Ty již dvacet let vyrábí kanad-
ské nakladatelství Hartley & Marks Publis-
hers Ltd. V něm si stojí za tím, že i v dnešní 
technické společnosti je ručně psané slovo 
důležitým pojítkem mezi lidmi.

Paperblanks si klade za cíl spojit užitečnost 
a praktičnost s exkluzivitou svých výrobků. 
Diáře mají nevšední design a jsou zhotoveny 
v kvalitní šité vazbě. Paperblanks kombinuje 
svědomitou výrobu, elegantní styl a pečlivou 
ruční práci tak, aby vytvořil jedny z nejžáda-
nějších diářů a zápisníků na světě.

První diáře a zápisníky Paperblanks spatři-
ly světlo světa v 90. letech v Kanadě a dnes se 
prodávají po celém světě. V důmyslných vzo-
rech designérky Supriti Bharmy je možné se 
setkat s různými kulturními vlivy ve více než 
stu návrzích. Výsledkem jsou originální diáře 

s nezaměnitelnými obálkami: například kolek-
ce rukopisů slavných osobnostní, francouzské 
hedvábné tkaniny z 19. století nebo japonské 
lakované umění. Diáře přinášejí požitek nejen 
pro oči, ale také pro duši a je radost do nich 
psát.

Nakladatelství Hartley & Marks se chová 
zodpovědně k životnímu prostředí. Ve svých 
výrobcích používá pH-neutrální papír, který 
získává výhradně z trvale udržitelných zdrojů. 
Zásadním hlediskem při výběru exkluzivního 
papíru je navíc požadavek na správnou ab-
sorbci inkoustu. Písmo na stránkách zápisníků 
Paperblanks se proto ani nerozpíjí a neprosa-
kuje na další listy ani papírem neprosvítá. 

Jak je to s dodacími podmínkami, jsme se 
zeptali manažerky pro Českou a Slovenskou 
republiku Ing. Dany Čermákové. „Náš sklad se 
nachází v Německu, odkud se zboží rozesílá 
do celé Evropy. Dodání je rychlé a bezpro-
blémové, většina zásilek dorazí za týden od 
objednání. Co se týče cenové politiky, 
platí jiné obchodní podmínky pro 
firmy, nabízející dárkové před-
měty k dalšímu prodeji a jiné 
pro společnosti, které chtějí 
diáře využít pro vlastní potře-
bu. Výše poskytovaného raba-

tu se vždy odvíjí od objemu zakázky. Jsme také 
schopni zajistit potisk firemním logem, vlepe-
ní reklamních listů nebo převázání reklamním 
páskem. Šíři designů a kolekcí je možné vidět 
na našem webu www.paperblanks.com.

Jakékoli dotazy Vám ráda zodpovím
na mobilu +420 607 522 649 nebo
e-mailem dcermakova@hartleyandmarks.com

Odměňte se jedinečným dárkem nebo se 
jednoduše potěšte krásou, která uchová Váš 
rukopis jako královská pokladnice. Paperb-
lanks je tu pro Vás!
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Vinařství Zaječí leží na kraji obce Zaječí na-
proti pálavským vrchům. Hrozny, z kterých 
vyrábíme naše tichá vína, pochází z velkopav-
lovické a mikulovské vinařské oblasti. Sekty 
a šumivá vína vyrábíme v našich sesterských 
závodech. Sekty v těchto dárkových balení, 
kolekce Soare Elegance a Alfons Mucha, po-
chází z okolí řeky Loiry, Francie. 

Od sklenic až po dominikánské doutníky
Víno i sekt chutná nejlépe z kvalitních skle-
nic. V našich dárkových baleních naleznete 
sklenice na bílá i červená vína, balení se 
sekty pak samozřejmě s charakteristickými 

flétnami s bodem perlením na dně sklenice. 
Všechny tyto sklenice jsou z jednoho kusu 
skla a díky svým tvarům se víno i sekt dříve 
„otevře“ a perfektně vynikne jeho vůně.

Když jsme uvažovali nad tím, jaké další pří-
slušenství by se vhodně doplňovalo s víny 
a sekty, napadlo bývalého ředitele Ivo Kaňov-
ského spojení sektu s doutníkem. Abychom 
se však ujistili, že je to ta správná kombina-
ce, požádali jsme přední české sommeliéry 
Libora Nazarčuka, Pavla Chrásta a Jiřího 
Brůhu aby spolu s námi a zástupci společ-
nosti Mostex (českého předního importéra 
tabákových výrobku) vyzkoušeli snoubení 
sektů s doutníky. To proběhlo již v červnu 
2011 v hlavním městě vína, ve Valticích. (foto 
sommeliera)

Kosmetika z révy vinné
Pánové si přijdou na své s doutníky a sklen-
kou dobrého sektu, ale rozhodně nezapo-
mínáme ani na dámy. Opravdu náročným 
ženám nabízíme dárkové balení s přírodní 
kosmetikou vyrobenou z výtažků vinné révy. 
V nabídce naleznou sprchový gel, vlasový 
šampón, peelingový gel a mýdlo. Příjemné 
aroma této kosmetiky podtrhne krásu každé 
ženy a dodá na romantice večera. Spolu s ví-
nem či sektem již nebude dokonalému veče-
ru nic chybět. 

A to je přesně to, co chceme 
nabídnout našim zákazníkům.

Soare sekt a.s.
www.soaresekt.cz
Ondřej Ploch, marketing
724 318 823, o.ploch@soaresekt.cz

Dárková balení
moravských vín
a francouzských
sektů

Naše společnost se v průběhu minulého roku zaměřila na vývoj dárkových bale-
ní s moravskými víny z Vinařství Zaječí a francouzskými sekty Soare Elegance 
a Alfons Mucha. Chtěli jsme zákazníkům nabídnout takové kombinace, které na 
našem trhu nejsou běžné. Věříme, že jsou i u nás zákazníci, kteří jsou ochotni si 
připlatit za kvalitní produkty, navíc v dárkovém provedení.
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Rafinovaný Italský design
Současným italským architektům se podařilo 
historické budově hotelu beze zbytku navrá-
tit její bývalou slávu. Původní restaurace Giga 
se přeměnila v šarmantní a tajuplný sál Opera 
Ballroom, nádherný multifunkční prostor pro 
pořádání rozmanitých společenských akcí. 
Jeho character tvoří temné zrdcadlové stěny, 
v kontrastu s impozantním osvětlením v po-
době závojových lustrů, ztělesňujících boha-
té sněhobílé sukně plesových tanečnic, mě-
nících svou vizáž na libovolnou barvu. Toto 
nové schéma barevných světelných efektů se 
objevuje i v unikátní Inn Ox Lounge, kde byla 
také zabudována sofistikovaná kuchyňská
linka pro koncept živé kuchařské show. Tuto 
rafinovanou modernizaci původního interié-

rového designu architektů Adama Tihaniho 
a Maurizia Papiriho realizovalo studio proslu-
lého italského architekta Simone Micheliho, 
oceněného na mnoha mezinárodních desig-
nérských soutěžích. Díla Simone Micheliho 
jsou výrazně osobitá, nadčasová ale zároveň 
v harmonii s původním prostředím. 

Oživlá kuchyně
Hotel ve spolupráci s Boscolo Etoile Academy 
přišel s konceptem „Vivi la cucina“, což v pře-
kladu znamená „žijte kuchyní/gastronomií“, 
živé kuchařské show, kdy hostovo menu vzni-

ká přímo před jeho očima. Nemusíte být hote-
lový host, a přesto si můžete užít zcela novou 
koncepci živé kuchyňské show „Vivi la Cuci-
na“ v nově navrženém Inn Ox bar lounge.

Intimní prostředí originálně osvětleného 
baru (vyprovokuje vaše chuťové buňky k ak-
tivitě: na pultu si vyberete předkrm z nabíd-
ky italských zralých sýrů a delikates v podobě 
salámů z divočáka nebo tradiční sušené šun-
ky prosciuto crudo. V mísách čeká čerstvá 
zelenina připravená na salát − i tu si zvolíte 
podle vlastní chuti. 

V čele baru, jemuž šéfuje zdejší mistr ku-
chařského umění, vznikají v nerezových pán-
vích speciality z rajčat, chřestu, krevet, česneku 
a sýrů. K omáčkám si vyberete oblíbený druh 
těstovin (tagliatelle, ravioli, penne…) a přes ba-

rový pult pak můžete sledovat, jak vaše vybra-
ná pochoutka vzniká. Diskuse s kuchařem je 
samozřejmě povolena a doporučována. Ochut-
návka italských specialit vás pak čeká přímo 
u baru nebo soukromě u stolků kolem. 

Třešinkou na závěr netradičního oběda 
bude pannacotta s jahodou nebo jiný skvělý 
sladký dezert. A to jste ještě neochutnali zdej-
ší vynikající kávu! 

Oáza pro místní požitkáře
Hotel se pyšní poklady pro dokonalý poži-
tek z netradiční relaxace. Skrývá v sobě ne-
jen hotelové pokoje a apartmány, ale v jeho 

podzemí byl vybudován prostor pro římské 
lázně. Naleznete tu jeden z největších hote-
lových bazénů o délce 18 metrů se dvěma 
whirlpooly a masážními lavičkami, saunou, 
párou a relaxační zónu. Hosté mají také na vý-
běr 35 kúr a 10 kompletních masážních pro-
gramů v délce od 90 minut do 4 hodin. Zde 
uvolníte tělo i mysl. Nebo tu můžete uspořá-
dat netradiční večírek přímo u bazénu. 

Pro milovníky dobrého tabáku a kvalitní-
ho „špiritu“ je tu jistá architektonická kurio-
zita, dochovaná bankovní trezorová místnost 
ve zvýšeném přízemí, využívaná nyní k archi-
vování oblíbených značek a ročníků vín a ko-
ňaků. Zde si můžete vybrat ze široké škály 
značkových kubánských doutníků a bohaté 
nabídky lahodných moků. 

Příběh Boscolo Prague
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Vzácný drahokam v řadě evropských hotelů
Původně “Hypoteční Banka Česká“, poté Ředitelství české pošty a dnes luxusní italský hotel. 

Boscolo Prague 
Bohatá historie
Budova bývalé České hypoteční banky svojí 
novorenesanční fasádou je výraznou domi-
nantou Senovážného náměstí. Byla postavena 
na místě bývalých novoměstských kasáren. 
Hypoteční banka měla jako hlavní úkol po-
vznést hypoteční úvěr na evropský standard 
a pomáhat s hypotékami i menším dlužní-
kům. Poté, co Hypoteční banka ukončila svoji 
činnost, sídlila v objektu pošta Praha 120. Bu-
dova ji vyhovovala po všech stránkách a ne-
bylo by na tom asi ani nic zajímavého kdyby 
tady nepůsobilo ústřední sídlo komunistické 
cenzury. Ta byla oficiálně zřízena rozhodnu-
tím sekretariátu ÚV KSČ z 22. 4. 1953, ovšem 
fungovat začala již krátce po únoru 1948. 
Tady se s krátkým přerušením v roce 1968, 

nepřetržitě kontrolovala pošta a poštovní 
zásilky z kapitalistické ciziny. Pracovali tu jen 
zaměstnanci ministerstva vnitra. Dopisy byly 
rozlepovány, zkoumán jejich text a opětovně 
zalepovány, případně byly prosvěcovány spe-
ciální lampou. A podobně se dělo s balíčky 
a balíky. Pokud v nich byly nalezeny valuty, 
většinou šlo o pár bankovek, které posílali 
příbuzní svým blízkým na přilepšenou, cen-

zoři je zabavili a propadly ve prospěch státu. 
Stávalo se že balík došel adresátovi zabalen 
v jiném papíru než byl odeslán. Takové počí-
nání se neslučovalo se zákony o lidských prá-
vech a po roce 1989 taková činnost skončila. 
Na konci 20. století budovu zakoupila společ-
nost Boscolo International S.A. a přeměnila 
jej na pětihvězdičkový luxusní hotel, který se 
od září 2011 rebrandoval z Boscolo Carlo IV. 
na Boscolo Prague a vstoupil pod Autograph 
Collection, nejrychleji se rozvíjející značku 
Marriott International. Pro vytvoření požado-
vaného počtu hotelových pokojů však budo-
va nestačila a proto byl postaven další objekt 
ve dvorním traktu, kde byla umístěna část ho-
telových pokojů, zasedací sály, prostory pro 
technické provozy a podzemní garáž.

Příběh Boscolo Prague
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ce s terasami, které přímo vybízí k tomu, aby 
se člověk zadíval nebi rovnou do očí. 

Horní Mísečky – nahoře je dobře
Do místního areálu se dostanete jednoduše 
z vrcholu Medvědína. Ocení ho zejména ro-
diny s dětmi. Na Mísečkách vás čekají kratší 
vleky, mírnější svahy a spousta sluníčka. Děti 
uvítají školičku s postavičkami maskotů a ro-
diče péči instruktorů o své nejmenší. Míseč-
ky jsou fantastickým místem také pro snow-
boardisty. Zdejší snowpark s vlastním vlekem 
získal ocenění nejlepší snowpark roku.

Labská – v proudu zábavy
Nejmladším areálem ve Špindlu je Labská. 
Disponuje třísedačkovou lanovkou a téměř 
dvoukilometrovou sjezdovkou. Pokud se 
rozhodnete lyžovat v této lokalitě, může při-
jít vhod levnější regionální permanentka na 
lanovou dráhu Labská.

Pro ty kdo nezahálejí ani večer
A pro ty, kdo by lyžování neměli dost po den-
ních výkonech je tu večerní lyžování. Každý 
den na své příznivce čeká od 18 do 21 hodin 
osvětlená sjezdovka Hromovka. Večerní lyžo-
vání lze využít i na Horních Mísečkách, kde 
je v provozu každé úterý a čtvrtek od 17:30 
do 20:30 hodin. A pokud chcete vyrazit na 
hory celá firma, neváhejte a pronajměte si

pro uzavřenou skupinu malý hank černé 
sjezdovky ve Svatém Petru. S nějakým tím 
horkým drinkem v Audi baru to bude určitě 
nezapomenutelná akce.
 
Adrenalin, relax, dokonalá příroda
– vše za ceny, které držíme u ledu
Neobejdete se bez pohybu? Nedokážete 
oželet skvělou přírodu? Nevynecháte jedi-
nou příležitost, jak spojit špičkové sportov-
ní výkony s relaxací a pohodou? SKIAREÁL 
Špindlerův Mlýn má pro vás velmi výhodné 
sezónní permanentky.

Navíc je zde možnost využít 50% slevu 
na lyžování ve Svatém Mořici a 40% slevu 
v rakouském středisku Heiligenblut-Gross-
glockner. Stačí se prokázat sezónní perma-
nentkou ze Špindlu, a 1-14 denní skipas ve 
Švýcarských Alpách, resp.1-6 denní skipas 
v Rakousku je Váš. 

Pokud se nechystáte trávit na sjezdovce 
celé dny, můžete vyzkoušet novinku v podo-
bě 3-hodinového skipasu, který se aktivuje se 
začátkem Vašeho lyžování kdykoliv během 
dne, nebo jízdenku typu 5 ze 7, se kterou mů-
žete zdarma navštívit bazén v hotelu Harmo-
ny nebo místní bobovou dráhu. A pokud se 
rozhodnete odpočívat, pak je tu řada wellne-
ss center, restaurací nebo třeba barů a après 
ski. Je to tedy jen na Vás – Špindlerův Mlýn se 
těší s otevřenou náručí!

SKIAREÁL Špindlerův mlýn
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Faktem ale je, že mekkou zimních sportů 
je „Špindl“ odnepaměti. Dnešní středisko 
po mnoha proměnách v čase nabízí 25 km 
sjezdových tratí (95% je technicky zasněžo-
váno), 5 lanových drah a 11 lyžařských vle-
ků, které hravě zvládnou přepravit až 20 000 
osob za hodinu. 

Pro snowboardisty jsou připraveny ideál-
ní podmínky hned ve třech snowparcích - na 
Horních Mísečkách, Hromovce a ve Svatém 
Petru. Moderní resort disponuje také U-ram-
pou, Big Airem a crossovou tratí.

Pro běžkaře je v okolí Špindlerova Mlýna 
upravováno téměř 100 kilometrů běžeckých 
tratí, které mimo jiné navazují na Krkonoš-
skou lyžařskou magistrálu. 

Hromovka – pro ty, co jezdí jako blesk
Přijedete, zaparkujete zdarma na velkém zá-
chytném parkovišti, zakoupíte permanentku 
a vaše výprava za vrcholnými pocity může za-
čít. Před vámi se rozpínají dvě nádherné, per-
fektně udržované, 1,5 km dlouhé sjezdovky. 
Pokud máte na nohou místo lyží snowboard, 

u horní stanice lanovky na vás čeká super 
moderní snowpark. 

Svatý Petr – brána k nebeskému lyžování
Chcete změnit panorama a podívat se na svět 
z jiného úhlu? Využijte propojku a z Hromov-
ky přejeďte rovnou do Svatého Petra. Areál 
Svatý Petr vám poskytne tratě všech úrovní. 
Modrá, 2,7km dlouhá sjezdová trať je určena 
malým lyžařům a začátečníkům. Dva kilo-
metry dlouhá červená sjezdovka je skvělým 
místem pro ty, kdo milují rychlost, styl a ne-
spoutaný pocit svobody. A konečně - černá 
FIS World Cup sjezdová trať - nabízí otevře-
nou náruč všem, kdo dokáží pokořit přírodní 
zákony. Ne náhodou se právě zde odehrávají 
Světové poháry v alpských disciplinách. 

Pro snowboardisty je v areálu vybudována 
špičková U-rampa, Big Air a snowpark. Ve 
Svatém Petru můžete využít také lyžařskou 
školičku pro vaše ratolesti, kde se jim bu-
dou věnovat školení odborníci. Ve chvílích 
odpočinku vám jistě přijdou vhod některé 
z místních restaurací či rychlých občerstvení 
a barů. K přepravě do hotelu nebo penzionu 
slouží bezplatné skibusy.

Medvědín – romantika na lyžích
Druhá strana údolí se stejně krásnými svahy 
a přesto jiným, odlišným lyžováním. Zdejší 
sjezdovky jsou zalité slunečními paprsky. 
Užít si zde můžete na černé a červené sjze-
dové trati, obě v délce téměř 2,5 km. U horní 
i dolní stanice lanové dráhy najdete restaura-

SKIAREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN
Nejznámější a největší české lyžařské 
středisko, mezi lyžaři i snowboardisty 
stálý předmět nesčetných diskusí. Jedni 
na něj nedají dopustit, jiní mu nemohou 
přijít na jméno. Tak to je perla středních 
Krkonoš – Špindlerův Mlýn.
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Celý dům je dnes zapsán jako památkově 
chráněná budova na listině UNESCO. Je zde 
zachován v původním stavu unikátní střešní 
krov, jeden z nejstarších v Praze i v České 
republice. Citlivá rekonstrukce přeměnila 
dům v útulný hotel, kde promlouvají dějiny. 
Chloubou Hotelu Černý slon je restaurace 
s krásnou gotickou klenbou ze 14. století, 
která nabízí staročeské pochoutky. Díky své 
poloze v samém centru Prahy je hotel velmi 
vyhledáván turisty z celého světa. Pouhou 
minutou chůze od hotelu se hosté ocitnou na 
Staroměstském náměstí se starověkým Orlo-
jem, Týnským chrámem. Hotel je obklopen 
celou řadou kaváren, restaurací a obchůdků, 
které utvářejí tak typický ráz spletitých uli-
ček Starého Města. 

Téměř všechny památky a zajímavosti Staré-
ho a Nového Města mohou hoteloví hosté 
projít pěšky, bez použití městské hromadné 
dopravy. V horkých letních dnech slouží 
k odpočinku turistů letní terasa, přímo před 
hotelem v Týnské uličce. Zde je atmosféra 
starého města přímo obklopí, usadí-li se ke 

stolečku, objednají-li si kávu a sáhnou si na 
zdi starobylého Týnského chrámu. 

Interiér hotelu je zařízen stylovým nábytkem, 
z něhož na Vás dýchne atmosféra staré Prahy. 
Pokoje jsou prostorné, s veškerým komfortem 
čtyřhvězdičkového hotelu. Luxusní ubytování 
je možné v jedno-, dvou- i třílůžkových po-
kojích, které jsou situovány v klidnější části 
s výhledem do středověkého Ungeltu. Všech-
ny mají koupelnu s vanou, tv, satelit, minibar, 
trezor, možnost připojení na internet a jiné. 
Když vyhlédnete z okna pokoje, jakoby se 
Vám zdálo, že si na zdi sousedícího starověké-
ho Týnského chámu můžete sáhnout, jsou tak 
blízko, a je to pravda. 

V Restauraci Černý slon s krásnou gotickou 
klenbou a vinárně – baru ve sklepních pro-

Dům u Černého slona byl postaven 
podle historických archivů města 
Prahy v letech 1330 - 1340 v gotickém 
slohu. Tehdy byl dům ještě označován 
jako „dům“ na němž je namalována 
duha. První zápisy s označením  
„U černého slona“ pochází z let kolem 
roku 1650. Po mnoha majitelích 
– řemeslnících a kupcích koupil dům  
v roce 1798 také kníže Josef Kinský.

Hotel Černý slon
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Hotel
Černý slon

storách hotelu si můžete je z čeho vybírat. 
Rozmanitá široká nabídka staročeských 
specialit je od šéfkuchaře Rudolfa Beneše. 
V menu je například dušené jehněčí lýtko, pi-
kantní gulášek, půlka nebo čtvrtka křupavé 
kachny se zelím a knedlíčkem nebo vařený 
hovězí jazyk a jiné speciality. Pochutnat si 
zde je možné samozřejmě i na jídlech připra-
vených na pánvi a grilu a dalších specialitách. 
Vinárna je ideální mimo jiné pro pořádání 
nejrůznějších soukromých večírků, promo-
cí, slavnostních večeří, pracovních schůzek, 
oslav, rautů nebo svateb.

Hotel Černý slon
Týnská 1, Praha 1 
Tel.: +420 222 321 521 
E-mail: slon@hotelcernyslon.cz
www.hotelcernyslon.cz
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Víno je vždy v souladu s místní stravou. Tak 
se gastronomie vyvíjela. Nabízí ideální kom-
binace. Pro naše kraje a regiony jsou typic-
ká jídla drobná zvěřina, režný chléb, fazole 
a hrách, vepřové maso, guláš z kližky, housko-
vý, karlovarský, špekový či chlupatý knedlík 
a brambory, rýže, spousta krásných omáček, 
běžná zelenina, lesní plody. Argentinské 
pampy tu nemáme, ani úžasné hovězí steaky, 
ani francouzské či italské výrazné sýry, ke 
kterým by se hodilo těžší červené víno. „Od 
červeného se dnes čeká, že vám hubu naplní 
jako lžíce marmelády. A že ta těžká, docela 
lahodná, možná smyslná chuť se tam chvíli 
udrží,“ řekl mi nedávno sommeliér známé 
restaurace. Protože si lidé zvykli kupovat 
v samoobsluhách levná vína z Nového světa, 
který tyto parametry splňuje.

„V módě jsou vína s dlouhou vegetační do-
bou, hrozny prospívají právě pod jižním 
sluncem. Například populární odrůda Ca-
bernet Sauvignon je oblíbená díky svérázné 
chuti, dobře uchopitelné i rozpoznatelné 
svou výrazností, bohatými tříslovinami a čer-
norybízovou chutí,“ říká náš přední vinař, Mi-
loš Michlovský. „Ale u nás se mu tolik nedaří, 
potřebuje hodně sluníčka.,“ dodává.

Jenomže druhý a třetí doušek takového plné-
ho až těžkého novosvětského vína se může 
zdát poněkud jednotvárný, nudný.Protože 
zůstane viset dlouho na patře, přehluší chuť 
jídla a požitek z dobře připraveného talíře je 
výrazně menší. Máte dojem, že je nepijete, ale 
koušete, tak jsou hutná. Navíc mají tato vína 
vyšší obsah alkoholu. Ta zmiňovaná kyseli-
na, která přináší vínu svěžest a jiskru, chybí. 
„Schází jim specifická výrazná osobitost,
ovocnost, šťavnatost, na které jsou naše chu-
ťové buňky zvyklé,“ říká přední česká vinařka 
s velkou mezinárodní zkušeností, hraběnka 
Bettina Lobkowicz z Mělníka. 

Ale i vína z proslulého Burgundska, považova-
ná znalci za nejlepší na světě, mohou u laiků 
také narazit. Pro Burgundsko je typická odrů-
da Pinot noir, které se u nás říká rulandské, 
protože ho za rakousko-uherské monarchie 
rozvážel na vozíku s bernardýnem u oje jakýsi 
pan Ruland po Plzni a okolí. Pinot noir stojí na 
kyselinách zrovna tak, jako bílé víno, ale navíc 
tu máme jeho specifický odrůdový charakter
a třísloviny, které pro neznalce vyznívají jako 
příliš trpké. Podobně je tomu i s dobrým bor-
deaux. Jsou to vína spíše k jídlu, než k popíje-
ní o samotě, a na to nejsme všichni zvyklí.

Vyhlášené viničné tratě na červené víno jsou 
v okolí Velkých Pavlovic, Bořetic, Vrbic, Ko-
bylí a Rakvic. Je tu černozem a spraš se že-
lezem a hořčíkem, zatímco vápenec a jílové 
půdy na Pálavě jsou vhodné pro bílá vína. 
Révy ve vhodném mikroklimatickém pro-
středí dávají nejen kvalitní, ale také typická 
vína s jedinečným charakterem. 

Pro vínomilce je dobré si všimnout, viz po-
pisky pod obrázky, že Vinařství Lobkowicz 
a Vinné sklepy Roztoky připravují nezávisle 
na sobě nejlepší tuzemské bílé, šumivé i čer-
vené. Bude zase letos vzrůšo na české vinné 
scéně. Prý i cena bude velmi líbivá, pitelná.

Že prý ho moc neumíme. Není dost kulaté, nasládlé a hutné, 
jako v Chile či Kalifornii. Nebo Austrálii. Nebo Argentině. Naše 
je ve srovnání s nimi tenké a kyselin má víc, než mu prý sluší.  
Je bez těla a harmonie. Ti naši spoluobčané, kteří si na tuzem-
ské dary Boží takto stěžují, rozumějí vínu stejně, jako atomo-
vým ponorkám. Vůbec.

Značka:
to naše víno červené
Zdeněk Reimann

Snad nikdo jiný se za posledních 20 let nezasloužil 
o kvalitu našeho vína jako tento guru. Právě vysvětlu-
je účastníkům koštu nových vín problematiku teploty 
sklepa a velikosti sudu na zrání vína.

Příběhy vín
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Můj tip: zemská vína za víc peněz; jsou často 
na úrovni přívlastkových, ale nepřihlášených 
kvůli nízké produkci. 

Také pijme VOC vína, z nové kategorie VÍNO 
ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE: vína vinařských 
sdružení s kvalitou vyšší než povinnou, v bio 
režimu, bez chemie a laboratorních kvasi-
nek. Paráda. 

Domácí odrůdy na červené víno
André – novošlechtěnec z Moravy, rodiče 

Frankovka a Svatovavřinecké. Harmonické 
víno s kabernetovým aroma.

Cabernet Moravia – také novinka, ze Slo-
vácka a Velkopavlovicka. Rodiče Zweigel-
trebe a Cabernet Franc. Zrání mu prospívá.

Frankovka – středoevropská specialita pů-
vodem snad z Rakouska. Když se v dobrém 
ročníku povede, získá zráním v sudu i lahvi. 
Příjemná kořenitost vábí.

Mobrý portugal – lehké, neutrální, květi-
nové, harmonické; prezentuje se také jako 
Svatomartinské.

Rulandské modré – klasická burgundská 
odrůda přivezená Karlem IV. jako Pinot 
noir. Mívá lehčí cihlovou barvu se zlatavým 
lemem, aroma drobných červených plodů, 
nevtíravou kyselinu a harmonické třísloviny. 

Svatovavřinecké – tmavší než Rulandské, 
s nafialovělými odlesky, višňovým nebo
černorybízovým aroma a jemným tříslem. 
Zráním se zaobluje do sametové hebkosti.

Zweigeltrebe – vyšlechtěná v rakouském 
Klosterneuburgu. Stále oblíbenější, polo-
plné, kořenité a bohaté ovocité aroma, od 
dobrého vinaře jemné, hebké, s bohatou 
komplexní strukturou. Kdyby se prý jme-
novalo jinak, vyslovitelně, říkají Angličané, 
mělo by šanci stát se světovým.

Světové odrůdy na červené víno, 
u nás pěstované
Cabernet Sauvignon – z francouzského 

Bordeaux, vznikla samovolným křížením 
odrůd Cabernet Franc a Sauvignon blanc. 
Aristokratická koncentrace připomíná vůni 
černého rybízu, cedrového dřeva a fialek.
Bohaté na třísloviny i kyseliny, vyžaduje 
školení v sudech a delší zrání. Trpělivost 
v čekání bývá velkolepě odměněna.

Merlot – pochází z Francie, má barvu rubínu 
až tmavého granátu, paletu vůní od černé-
ho rybízu přes třešně, švestky, fíky, čoko-
ládu až po kávu a tabák. Hebké a vláčné, 
s dlouhou dochutí.

Korkový uzávěr, nebo plastový?
Korek je dražší, nezbytný pro vína určených 
k archivaci. Proces zrání je řízená oxidace, 
a tu plast, šroubovací uzávěr či korunka ne-
umožňuje. Víno musí ležet a smáčet špunt 
zevnitř, aby nevyschl a nesmrštil se. Délka 
korku naznačuje doporučenou délku zrání. 
Kritická je teplota prostředí. Měla by se po-
hybovat mezi 10 až 15°C. Nekorkové uzávěry 
jsou pro vína na konzumaci do roka či dvou.

Ludwig (značka Vinných sklepů 
Roztoky) připravuje z loňské 
sklizně nejlepší moravské čer-
vené; cuvée několika odrůd ze 
starých vinohradů kolem Bořetic.

Hraběnka Bettina Lobkowicz: 
Nechala se slyšet, že připravuje 
z loňské sklizně nejlepší české 
bílé, a nejlepší český sekt, vše 
z původních mělnických odrůd.

Víno Springer: Kvalitní víno 
z Bořetic lze koupit již od 280 Kč 
za lahev, to dražší do tisíce.
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Hodnota značky
CENTURY 21 je největší světová síť 
realitních kanceláří, která byla založena 
v USA před více než 40 lety. V současné době 
zahrnuje přes 8 000 realitních kanceláří 
v 73 zemích světa. V roce 2008 vstoupila 
značka CENTURY 21 i na český trh a brzy se 
zařadila po bok největších realitních hráčů 
v České republice. Momentálně v České 
republice tuto síť reprezentuje 63 realitních 
kanceláří, pro které pracuje téměř 600 
proškolených realitních makléřů. 

Licence
V současné době hledáme pro rozšíření naší 
sítě partnery po celé České republice. Znač-
ka CENTURY 21 by měla být zastoupena ve 
všech městech s více než 20 tisíci obyvateli. 
O naši licenci se mohou ucházet nejen rea-
litní kanceláře, ale i podnikatelé a manažeři, 
kteří se rozhodnou změnit nebo rozšířit svoji 
oblast působení a chtějí vstoupit do světa re-
alit. Jsou to především lidé, kteří chtějí snížit 
riziko podnikání a začít podnikat v oboru se 
silnou značkou a ověřeným konceptem.

Systém CENTURY 21
„Franšízový systém CENTURY 21 je postaven 
na pěti základních pilířích. Patří mezi ně pr-
votřídní vzdělávací systém, kterým prochází 
nejen makléři, ale i manažeři a ředitelé kan-
celáří. Dále vzájemná obchodní spolupráce 
makléřů a kanceláří, nejnovější IT techno-
logie, které propojují naše kanceláře a záro-
veň napomáhají kvalitní evidenci kontaktů 
a nabízených nemovitostí, marketing značky 
podporovaný na několika úrovních a v nepo-
slední ředě i podpora v řízení, náboru a mo-
tivaci makléřů,“ vysvětluje Aleš Mazgaj, gene-
rální ředitel CENTURY 21 Czech Republic. 

Růst v době recese
Přestože realitní trh v České republice už 
třetím rokem stagnuje, realitní kanceláře 
pod značkou CENTURY 21 zaznamenávají za 
rok 2011 růst obratu o více než 50 %! To nám 
ukazuje, že koncept CENTURY 21 funguje vý-
borně nejen ve světě, ale i v České republice. 
Je to především díky tomu, že kanceláře vyu-
žívají systém CENTURY 21 a jeho synergické 
efekty. Díky spolupráci makléřů napříč celou 

sítí v České republice a developerskému od-
dělení centrály CENTURY 21, se zvyšuje ne-
jen počet vyřízených obchodních případů, 
ale i celkový objem obchodů. Široká marke-
tingová a PR podpora zároveň zvyšuje pově-
domí o značce, což přináší našim kancelářím 
nové a nové zákazníky.

Investice do značky
Pořízení licence CENTURY 21 označují od-
borníci jako jednu z nejzajímavějších nemo-
vitostních investic v současné době. „Je to 
určitě šance pro manažery či podnikatele, 
kteří mají obchodního ducha a dokáží rych-
le pochopit a přijmout systém CENTURY 21. 
Reality vždy byly a budou perspektivní ob-
chodní komoditou, a proto se stávají pro 
mnohé podnikatele novou investiční příleži-
tostí a zajímavým zdrojem příjmů,“ potvrzuje 
Aleš Mazgaj, generální ředitel CENTURY 21 
Czech Republic. 

Více o franšíze CENTURY 21
se můžete dozvědět na www.century21.cz
či na emailu: fransiza@century21.cz.

nabízí nové  
příležitosti  
pro podnikání

Podnikáte, ale vaše firma nyní stagnuje? Hledáte nové obchodní a investiční příležitosti? Chtěli byste se pustit do zajímavého
byznysu v oblasti nemovitostí? Využijte příležitosti stát se majitelem licence CENTURY 21, světové jedničky v realitách!

Aleš Mazgaj,
generální ředitel

CENTURY 21
Czech Republic

Franchising

Společnost TERM byla založena 1. 7. 1991 
pro účely zahraničně obchodní činnosti. Už 
v roce 1992 začala s dovozem obuvi a pro-
dejem maloobchodníkům. Do roku 1995 
se společnost jasně vyprofilovala, jako do-
vozce a velkoobchod s obuví. Zlomový byl 
rok 1996, kdy TERM začal distribuovat obuv 

Největší tuzemský
velkoobchod s obuví
slaví 20 let
Společnost TERM, která v současnosti distribuuje v České a Slovenské republice 
šestnáct značek sportovní, outdoorové i fashionové obuvi, slaví dvacet let od své-
ho založení. TERM je výhradním zástupcem například americké outdoorové obuvi 
Merrell a Teva, sportovní značky Mizuno a od 2011 také cyklistické značky Bianchi 
a sportovní značky Diadora. Kromě těchto nadnárodních značek TERM vyvíjí a distri-
buuje také značky vlastní (např. Peddy, Asylum či Navaho). Hranici prodeje jednoho 
miliónu párů za rok TERM poprvé překročil v roce 2006.

značky Sprandi, která zvýšila prodeje o desít-
ky procent. Především díky této značce v ro-
ce 1998 prodal TERM 250 000 párů obuvi. 
Následující rok se pak stal také výhradním 
distributorem japonské sportovní značky 
Mizuno, čímž významně rozšířil sortiment 
a stal se globální obchodní společností za-
měřenou nejen na obuv ale i sportovní a out-
doorové oblečení. 

V roce 2000 začal TERM spolupracovat s bra-
zilskou firmou Grendene. Pro své obchody
získal její značky Rider, Grendha a Ipanema 
(patronkou je brazilská top modelka Gisele 
Bündchen). V roce 2001 pak spustil projekt 
vlastního maloobchodního řetězce pro-
dejen s obuví pod názvem KCS. Zákazníci 
zde najdou především nejúplnější kolekce 
vlastních značek TERMu: Asylum (dámská 
fashionová obuv), Peddy (dětská), Big Fish 
(pantofle) a Navaho (pánská obuv).

Majitel společnosti TERM Michal Umlášek 
o svých dvacetiletých zkušenostech s podni-
káním v ČR říká: „V devadesátých letech bylo 
podnikání velmi živelné, ale zase se prodalo 
skoro všechno. Trh byl prázdný a po zboží byl 
hlad. Dnes je to hodně složitější a hlavně da-
leko pracnější.“ Na otázku, jak vidí současnost 
v porovnání s minulostí, Michal Umlášek od-
povídá: „Nejvíce párů bot jsme prodali v roce 
2007. Bylo to něco přes jeden milion padesát 
tisíc párů bot. Teď je to trochu méně, ale zase 
prodáváme zboží dražší. Obrat je tedy podob-
ný. Po zkušenosti s distribucí světových značek 
jako třeba japonské Mizuno nebo americký 
Merrell jsme se loni rozhodli zastupovat italské 
legendy cyklistiky Bianchi a Diadora. Je to pro 
nás výzva. Boty a cyklistika je v podstatě úplně 
odlišný byznys. A to nejen charakterem zboží, 
ale i povahou zákazníků.”

Rok 2002 přinesl TERMu významný kon-
trakt: smlouvu se společností Wolverine 
World Wide a s ní pozici výhradního dis-
tributora v ČR a SR hned několika značek, 
z nichž nejvýznamnější jsou Merrell a Hush 
Puppies. (Outdoorové modely značky Mer-
rell jsou v současnosti nejúspěšnějším arti-
klem společnosti TERM. Jen v loňském roce 
zaznamenal TERM nárůsty prodeje o 40 %.) 

V roce 2003 si společnost TERM postavila ve 
Šlapanicích vlastní sídlo s kancelářemi, vzor-
kovnou a sklady s celkovou užitnou plochou 
větší než 4 000 m². V loňském roce rozšířil 
TERM sportovní divizi o významné italské 
značky Bianchi (kola, cyklistický textil a do-
plňky) a Diadora (cyklistické tretry, sportov-
ní a fashionová obuv).

V současnosti má společnost TERM 65 za-
městnanců a roční obrat přesahuje půl mili-
ardy. Více na www.term.cz

Term
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Balicí linka Packaging Live
– zajímavá ukázka balení na EMBAXU
Mezinárodní veletrh Embax bude letos hostit 
speciální doprovodný program, zaměřený na 
prezentaci balících, značících a manipulač-
ních technologií v praxi. Projekt s názvem 
Packaging Live měl premiéru v roce 2010 
právě na Embaxu, vloni se konal při MSV 
Brno a letos se opět vrací na obalový veletrh 
v inovované formě.

Na výstavní ploše v pavilonu F vyroste tech-
nologická linka, ve které se návštěvníkům 
výstaviště představí moderní stroje a zaříze-
ní. Balit se budou oříšky, sáčky poputují do 
krabic a ty se pak přemístí na paletu a vyex-
pedují fiktivnímu zákazníkovi. Všech třináct 
partnerů Packaging Live najdete zároveň vy-
stavovat v pavilonu F, provoz linky bude čty-
řikrát, s odborným komentářem. Připraveny 
jsou také tiskové konference, prezentace 

novinek a semináře o nejnovějších trendech 
balení a identifikace zboží. Projekt připravila 
reklamní agentura EQUICom a společnost 
Veletrhy Brno. 

 „Veletrh v roce 2012 přinese tradiční firmy 
z oboru obalových technologií a materiálů. 
Do dnešního dne je na veletrh přihlášeno 
kolem 112 firem, říká Monika Hrubalová. 
Věříme, že veletrh nabídne pracovně plod-
nou atmosféru, setkávání zákazníků a doda-
vatelů, jako i odborníků na balen. Srdečně 
zvu všechny zájemce o a podnikatelé v této 
oblasti na čtyř denní svátek potravin, obalů 
a podnikatelských možností“, dodává.

Novinky
pro začínající
podnikatele
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Obaly a potraviny zaplní brněnské výstaviště
Odborný veletrh obalů a obalových technologií se bude konat na brněnském vý-
stavišti ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2012 souběžně s mezinárodními potravinářskými 
veletrhy SALIMA, MBK (6. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství), 
INTECO (25. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování) 
a s veletrhem VINEX (16. mezinárodní vinařský veletrh). Komplex potravinářských 
a obalářských veletrhů pak nabídne technologické workflow od potravin přes tech-
nologie pro jejich přípravu, zpracování, balení, značení a přepravu až po marketing 
a další služby pro potravinářský průmysl. Nabízí zpracovatelům potravin mimo jiné 
i možnost většího výběru dodavatelů obalových technologií. Tyto výstavní projekty 
zaplní pavilony: P, V a F. 

Franchise Meeting Point
Pavilon E obsadí Franchise Meeting Point (2. – 3. března). Hlavním cílem veletrhu je vybudovat novou tradici setkávání od-
borníků a zájemců o franchisové podnikání, a tak podporovat franchisové systémy a franchisové podnikání na území ČR a SK. 
Nedílnou součástí celého projektu FRANCHISE MEETING POINT je bohatě obsazený doprovodný program, který bude doplňovat 
expozice jednotlivých vystavujících subjektů a který bude probíhat po celou dobu veletrhu přímo na výstavní ploše.

Franchisové systémy se představují
Každý z vystavovatelů bude mít prostor pre-
zentovat vlastní systém či společnost prezen-
tací své franchisy. 

Franchisová akademie
Jedná se o soubor bezplatných seminářů za-
měřených na klíčové otázky franchisového 
podnikání v dnešní době na území ČR a SK. 

Semináře osloví jak zájemce o nákup franchi-
se, tak i franchisové systémy usilující o další 
expanzi a rozvoj vlastního franchisového 
systému.

Rady pro Vaše podnikání
Jestliže návštěvník, příp. firma nenajde od-
povědi na své otázky/problémy v ostatních 
blocích veletrhu, může využít nový kon-
cept kontaktních míst, na kterých nalezne 
odborníky z řad franchisových poradců, 
právních kanceláří, účetních a finančních 
specialistů, se kterými může své otázky ře-
šit individuálně.

Doprovodný program tvoří tři 
programové bloky:

Monika Hrubalová
ředitelka veletrhů

Na začátku je vždy velké nadšení budoucího 
franchisora a touha po rychlé realizaci skvě-
lého nápadu. Teprve podrobný rozbor aktu-
álního stavu firmy (budoucí centrály) a také 
analýza okolí, tj. zda již někde něco podobné-
ho neexistuje, dokáže přimět nadšené podni-
katele k promyšlenému postupu.

V první fázi budoucí franchisor vyplňuje 
obsáhlý dotazník, kde odpovídá na otáz-
ky typu: sídlo firmy, počet zaměstnanců 
centrály, počet vlastních poboček, seznam 
ochranných známek, domény, atd. Další 
informace jsou ekonomického charakteru, 
o vizi, strategii firmy. Následují otázky na 
představy o budoucím konceptu, servisu, 
poplatcích, způsobu řízení. Poslední část 
se věnuje speciálním podmínkám pro daný 
obor podnikání. 

Po zpracování otázek poradenskou kanceláří 
přichází na řadu osobní pohovory, které jsou 
strukturované tak, aby tazatelé pronikli do 
reálného chodu firmy. Tj., zda je všechno tak 
ideální, jak to vedení presentuje. Po prostu-

dování i dalších podkladů, které si poraden-
ská kancelář vyžádá v centrále společnosti, 
nastává jejich vyhodnocování a profesionál-
ní zpracování formou standardních i speciál-
ních analýz (SWOT, 7S, PEST, …). 

V ZAS je také uveden přehled potřebné fran-
chisové dokumentace (popis obsahu bu-
doucí Provozní příručky). Nechybí „bench-
marking“, kdy se vyhledávají a srovnávají 
podobné koncepty v tuzemsku i v zahraničí 
s plánovaným franchisovým konceptem. 

Základní analytická studie obsahuje všechny 
důležité informace, které jsou k  danému zá-
měru v danou dobu k dispozici. Hodnotí již 
odvedenou práci  klienta - budoucího  fran-
chisora při přípravě projektu, tj. písemně 
popisuje stav projektu před zahájením prá-
ce poradce. Analytická studie je dokument, 
který pomůže franchisorovi při rozhodování 
o stanovení dalšího postupu, příp. rozhodnu-
tí o realizaci nebo zamítnutí projektu. Sezná-
mí ho s aktuálním stavem franchisingového 
podnikání v ČR (včetně legislativních pod-

mínek, zvyklostí, ekonomických i demogra-
fických parametrů, atd.).

Upozorní na odlišnosti konceptu související 
s předmětem podnikání franchisora i fran-
chisanta od standardního franchisového kon-
ceptu. Zhodnotí a navrhne řešení pro řízení 
a rozvoj franchisingové sítě. Součástí studie 
je i odhad rozvoje sítě na 5 let. ZAS odpoví na 
otázku, zda je myšlenka vhodná pro aplikaci 
franchisingu, a také jestli má předpoklady pro 
vybudování úspěšného franchisového kon-
ceptu v ČR, SR příp. ve světě. Doporučí postup 
(priority, termíny) a odhadne celkové náklady 
projektu (dílčích částí). Poradenské kanceláři 
(poradci) umožní seznámení se s problema-
tikou trhu budoucího franchisora i s jeho sa-
motnou firemní kulturou, personálem, apod. 
Samozřejmostí ze strany poradenské kancelá-
ře je závazek mlčenlivosti, a také exkluzivity 
poradenské práce pro obor klienta (kancelář 
se zpravidla zavazuje, že nebude pracovat pro 
konkurenci klienta po celou dobu spolupráce 
a následující 2 roky po jejím ukončení).

Zpracováním ZAS a rozhodnutím o realizaci 
konceptu pak začíná dlouhý, v podstatě ne-
konečný proces budování, řízení a zdokona-
lování franchisové sítě.

RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce

Vzdělávací projekt společnosti Franchise & Retail 
Academy přivítal své první studenty v říjnu loňské-
ho roku. Posluchači mají možnost do června absol-
vovat 8 specializovaných seminářů zaměřených na 
konkrétní problémy přípravy i vlastní realizace kon-
ceptu franchisové sítě. Výjimečnost vzdělávacího 

projektu spočívá v odhalení a pře-
dání cenného know-how profesio-
nálními poradci, lektory, manažery 
franchisových sítí, doplněné sku-
tečnými realizacemi projektů v ČR 
i v zahraničí. Výhodou je i možnost 
navštívit samostatně jen určitý seminář věnovaný 
např. právu, informačnímu systému, franchisové 
dokumentaci, apod. Upozorňujeme na 29. 3. 2012, 
kdy se uskuteční celodenní seminář pod vedením 

paní Waltraud Martius, čestné presidentky Ra-
kouské franchisové asociace a mezinárodní poradce 
SYNCON International Franchise Consultants. Před-
nášela a stále vystupuje na mnoha významných 
konferencích a seminářích v německy mluvicích 
zemích. V Rakousku a Německu má přezdívku 
„Franchisový papež“. 
Více informací této přednášce i o škole franchisin-
gu najdete na www.franchising-academy.cz nebo 
www.lostak.cz.
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Máte krásnou a úspěšnou 
provozovnu? Jen jednu, dvě? 
Proč nemít vlastní franchisovou síť?

Máte krásnou a úspěšnou 

Dokument, který odpoví na tyto otázky, 
se jmenuje ZAS (Základní analytická studie)
Má asi 100 stran a je v něm vše, co by měl mít na stole podnika-
tel, který uvažuje o svých plánech do budoucnosti. Zpracování ta-
kové analýzy trvá přibližně 3 měsíce a stojí přes 100 tis. Kč. Kolik 
však ušetří zadavateli peněz a času? To lze jen těžko vyčíslit.

Na začátku je vždy velké nadšení budoucího 

Dokument, který odpoví na tyto otázky, 
se jmenuje ZAS
Má asi 100 stran a je v něm vše, co by měl mít na stole podnika-
tel, který uvažuje o svých plánech do budoucnosti. Zpracování ta-
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Organizátory kongresu jsou stejně jako 
v loňském roce společnost ATLAS consul-
ting spol. s r. o. a vydavatelství Economia a. 
s. ATLAS consulting, dodavatel v současnosti 
nejkomplexnějšího právního informační-
ho systému CODEXIS®, už dvacet let úzce 
spolupracuje s řadou advokátů, soudců, aka-
demiků i zástupců z oblasti veřejné správy, 
mimo jiné také s Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR a dalšími profesními svazy 
a komorami. V oblasti získávání a zpracová-
vání právních informací není tedy žádným 
nováčkem, ale naopak stojí pevně na nohou. 
Economia je jedním z největších vydavatel-

ství u nás a jeho periodikum Právní rádce 
patří u odborné veřejnosti k nejčtenějším. 
Kongres Právní prostor tak aspiruje na zce-
la klíčový zdroj informací a účast na něm 
je prestižní. Kromě toho nabízí jedinečnou 
možnost setkání s důležitými osobnostmi 
právní praxe i teorie. Kongres se však nepo-
nese jen v pracovním duchu. Jak napovídá 
samotný název, jedná se především o pro-
stor. Prostor, kde je místo i čas na skutečnou 
diskuzi i neformální setkání. Neodmyslitel-
nou součástí kongresu je společenský večer, 
který je vítanou změnou po celodenním 
přednáškovém bloku. 

Jedné z organizátorek kongresu paní Petry 
Gříbkové, právničky společnosti ATLAS con-
sulting, jsme se zeptali, v čem bude letošní 
ročník jiný. „Letošní ročník nese tentokrát 
podtitul Právo ve znamení změn a tomuto 
tématu budou rovněž přizpůsobeny také jed-
notlivé diskusní bloky. Opět se nám podařilo 
připravit pestrou skladbu jednotlivých témat 
a získat k jejich prezentaci špičkové přenáše-
jící - zástupce ze všech právnických profesí, 
což zaručuje názorovou vyváženost celého 
kongresu.“ Pořadatelé také letos nabídli větší 
prostor pro samotné přednášky i následnou 
diskuzi, o kterou byl v loňském roce výjimeč-
ně velký zájem. Náměstci ministrů i přední 
představitelé české odborné právnické veřej-
nosti tak budou mít možnost odpovědět na 
všechny dotazy posluchačů a konečně snad 
objasnit mnohdy nepřehledné změny v čes-
kém právním řádu a jejich dopady do naší 
každodenní praxe.

Už nyní je jasné, že kongres si i v letošním 
roce udrží vysokou úroveň, přízeň odborné 
veřejnosti a médií.

Právní prostor 2012:
prostor k setkání i k diskuzi 
Téměř přesně před rokem, jste se mohli na stránkách Brands&Stories dočíst o připravovaném 
odborném kongresu Právní prostor. Uplynul rok a pomalu se blíží další ročník tohoto kongre-
su. Jak je vidět, rozhodně se nejednalo o akci s jepičím životem. Naopak. Ve svém prvním 
ročníku nasadil vysokou laťku jak po odborné stránce, tak i po té organizační a zdá se, že se 
stane vítaným a pravidelným zdrojem nejaktuálnějších informací z oblasti práva a judikatury. 
O vysoké kvalitě svědčí především fakt, že se jej opakovaně účastní špičky svého oboru. 
S kongresem spojila své jméno také řada významných odborných institucí a záštitu nad ním 
převzal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. 
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Právo v praxi manažera

Ocenění pro podnikové právníky

Koncem loňského roku Rada Unie podniko-
vých právníků ČR vyhlásila ocenění Podni-
kový právník 2012, kterým vyjádřila vůli pro-
pagovat a popularizovat práci podnikových 
právníků v očích odborné i laické veřejnosti, 
představitelů a zaměstnanců orgánů státu, 
jakož i volených zástupců občanů. Chce 
tak posilovat dobré jméno a společenský vý-
znam podnikových právníků, s důrazem na 
odbornost, etiku a povýšení kvality právního 
vědomí ve společnostech, organizacích a or-
gánech, kde vykonávají svoji profesi.

„Za dobu více než dvacetileté existence 
UPP ČR se ukazuje, že přes jistý dřívější de-
spekt k povolání podnikového právníka, 
máme mezi sebou mnoho kvalitních práv-

níků, úspěšných manažerů právních útvarů 
společností, specialistů v různých oborech 
práva, kteří jsou vybaveni i znalostmi o fun-
gování specifického hospodářského odvětví
i dalších kolegů, kteří sami kvalitně zajišťují 
veškeré právní služby pro svého zaměstna-
vatele. Tato skutečnost nás vedla k rozhod-
nutí ukázat na jejich úspěšnou práci.“, říká 
JUDr. Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR 
a upřesňuje:

„Porota bude posuzovat navržené kandidáty 
v jednotlivých oborech, které jsou pro rok 
2012 vyhlášeny na webu UPP ČR (www.upp-
cr.cz). Kandidátem na ocenění Podnikový 
právník může být nejen podnikový právník, 
ale i ten, kdo vykonává jakékoliv právnické 
povolání, včetně vědeckých a vědecko-pe-
dagogických pracovníků a jehož profesní 
výkon se jakkoliv dotýká podnikové právní 
praxe v širším slova smyslu, resp. tuto čin-
nost ovlivňuje.

Ve čtvrtek 5. dubna 2012 se sejdeme na vý-
roční konferenci a v průběhu následujícího 
slavnostního večera předáme ocenění pod-
nikovým právníkům. Věřím, že toto ocenění 
je povzbudí v dalším úsilí a ostatním podni-
kovým právníkům dá signál k jejich následo-
vání.“, vyjádřila motivaci pro vypsané kandi-
dáty JUDr. Marie Brejchová.

Unie podnikových právníků České republiky (UPP ČR), je nezávislé sdružení podnikových právníků, které jim poskytuje společ-
nou platformu k výměně názorů a zkušeností. UPP CŘ se ve své činnosti orientuje zejména do oblasti vzdělávání členů i dalších 
zájemců formou seminářů a konferencí. Mnoho podnikových právníků se zapojuje do práce v odborných sekcích a využívá 
všechny formy setkání a spolupráce k výměně a předávání zkušeností. Jsou mezi nimi zkušení přednášející, kteří vystupují na 
akcích UPP ČR a jsou zváni i na další setkání právníků, jako je např. konference Právní prostor, jejímž je UPP ČR partnerem. 

JUDr. Marie Brejchová,
prezidentka UPP ČR



1. Velmi slavnostní oběd nebo večeře
Slavnostní oběd nebo večeři můžeme prožít 
jak při pracovní tak při soukromé příležitos-
ti. Odborně se tento typ setkání nazývá ban-
ket a je pro něj charakteristické, že hosté sedí 
u stolu, u těch formálnějších příležitostí pod-
le zasedacího pořádku. Menu je objednané 
předem a pro všechny hosty jednotné. Je-li 
příležitost hodně formální, je jednotné i po-
řadí podávaných nápojů.

„Dvacatero“ pravidel pro slavnostní 
stolování (Předpokládáme, že je přítomný 
hostitelský pár. Pokud je hostitelem jen jedna 
osoba, stará se o všechny záležitosti ona)
 1.  Sedí se dle zasedacího pořádku. 
 2.  Všichni hosté mají jednotné menu.
 3.  Na večeři i oběd se chodí včas, nikdy dříve.
 4.   Všichni hosté musí být na místě před přícho-

dem hlavního hosta, který může přijít asi o 15 
- 20 minut později.

 5.   Po příchodu hostů, které vítají hostitelé 
u vchodu, se obvykle podává welcome drink 
- nápoj na uvítanou. Ten mohou pít hosté 
ihned. Pokud chce hostitel pronést přípitek, 
roznese obsluha sklenky až po shromáždění 
hostů a pak jsou hosté povinni počkat s pitím 
až na pronesení přípitku hostitelem. 

 6.   Během welcome drinku je prostor pro vzá-
jemné představení hostů hostiteli a malou 
společenskou konverzaci.

 7.   Hostitelka pozve hosty ke stolu, kde má kaž-
dý host určené své místo. Hosté se rozestaví 
kolem stolu a posadí se až na vyzvání hosti-
telky, která si sedá první, po ní následují ženy 
a nakonec muži. Muži mohou dámám pomoci 
s usednutím, pokud to neudělá obsluha.

 8.   Obsluha servíruje jídlo a pití v pořadí od hlav-
ního hosta, poslední jsou obslouženi hostitelé. 

 9.   První začíná jíst hostitelka, sklenice první zdvi-
há hostitel. 

 10.  Hostitelka musí jíst všechna jídla - je zárukou 
kvality a není možné, aby předkládala hos-
tům něco, co sama nejí. 

 11.  Hosté neodmítají nic, co přijde na stůl, ze vše-
ho alespoň trochu ochutnají. 

 12. Hostitelka by měla dojíst jako poslední.
 13.  Hosté komunikují s personálem co možná nej-

méně, čím je akce formálnější a obsluha profe-

sionálnější, tím méně je obsluha „vidět“. Pokud 
je potřeba něco řešit, starají se o to hostitelé. 
Jen v nutných případech komunikují s personá-
lem hosté, nejčastěji muži, kteří řeší i případný 
problém své nejbližší spolustolovnice. 

 14.  Hosté si zásadně nic sami neobjednávají - je 
to stejné, jako bychom na návštěvě v rodině 
u oběda prohlásili, že tohle jídlo nejíme a šli si 
do ledničky vybrat něco jiného. Hostitelé vždy 
připravují menu s nejlepšími úmysly připravit 
svým hostům co největší kulinářský zážitek.

 15.  Látkové ubrousky se pokládají na kolena, po-
užívají se na otření rtů vždy, když se chceme 
napít, a dále vždy, když je to potřeba. 

 16.  Použité sklenky se odnášejí vždy před servi-
sem dalšího nápoje. Pokud se setkáte s jiným 
názorem, pak jej respektujte. Představte si 
však absurditu situace, kdy sedíte u stolu, kde 
se před Vámi tyčí několik ulepených použitých 
sklenic. A gurmet se obvykle nevrací k bílému 
vínu, pokud je mu již servírována zvěřina s ví-
nem červeným. 

 17.  Je vhodné na podobné velmi formální hosti-
ny jet taxíkem, neboť součástí pohoštění jsou 
i vína chuťově doplňující jídla. Pokud je host 
nemůže z vážných důvodů (například zdravot-
ních) pít, pak nechá sklenku stát, nekomentu-
je situaci a neříká obsluze, ať mu nenalévá. 

 18.  Konec akce je avizován podáním kávy, obvyk-
le doplněné digestivem, a ukončuje ji hosti-
telka tím, že vstane od stolu. 

 19. Poté se hostitelé loučí s hosty.
 20.  Hosté děkují za příjemně prožitý čas nebo za 

pozvání, nikdy ne za jídlo. Mohou ale samozřej-
mě gastronomické umění hostitelů pochválit. 

 
2. Pozvání do restaurace
Při pozvání do restaurace jsou role také roz-
děleny, hostitel i host by měli dodržovat ná-
sledující pravidla:

Hostitel a jeho povinnosti:
 1.  Ten, kdo pozvání učinil, stará se o hostovo po-

hodlí po celou dobu, strávenou v restauraci.
Pozve hosta (jasným způsobem, aby nebylo 
pochyb, kdo bude platit).

 2.  Objedná stůl předem.
 3.  Komunikuje s personálem.
 4.   Pomůže dámě s kabátem (pokud to neudělá 

personál restaurace).
 5.   Nabídne hostovi, aby si vybral místo, dámě 

pomůže s usednutím .
 6.   Dohodne se s hostem na menu.
 7.   Objednává za oba (všechny), v průběhu nabí-

zí další nápoje, kávu apod.
 8.   Platí. Je zvykem, že pokud jsme spokojeni, 

dáváme 5 – 10 % spropitného. Pokud spoko-
jeni nejsme, nemusíme dát spropitné žádné. 
Ale v případě, že se rozhodneme jím svoji 
spokojenost vyjádřit, pak ve výše uvedených 
procentech. Není nic trapnějšího, když hostitel 
platí za větší objednávku například 2989 ko-
run a dorovná sumu do tří tisíc a hrdě nechá 
obsluze 11 korun.

Host a jeho povinnosti
 1.  Je li pozván, nedohaduje se s hostitelem 

o placení.
 2.  Zásadně si sám nic neobjednává, pokud něco 

chce, požádá hostitele.
 3.  Poděkuje za pozvání (příjemně prožitý čas 

apod.), neděkuje za oběd nebo jídlo.
 
3. Stolování v soukromí
Nejlepším místem pro trénink stolování je 
rodina. Stolujeme-li v kruhu rodinném a hos-
titelka zároveň podává jídla na stůl, pak by 
stolovníci měli alespoň počkat, až je k used-
nutí vybídne. Sedají si pak v pořadí od nejvá-
ženější osoby, třeba nejstaršího člena rodiny. 
Nesvědčí o dobrém vychování, když děti ne-
počkají, až se posadí babička. Servis jídel je 
také v pořadí od nejváženějších členů rodiny, 
poslední si naservíruje jídlo hostitelka. Všich-
ni stolovníci čekají, až jim popřeje dobrou 
chuť a chopí se příboru. Zapomeňte na po-
kyn: „Jezte, ať vám to nevystydne!“ Za dvě mi-
nutky, než rodině naložíte na talíře, se teplota 
jídla příliš nezmění. To, že rodina nepočká na 
obsluhující maminku, je velmi nezdvořilé. Po-
kyn k odchodu od stolu dává opět hostitelka 
tím, že vstane. Když naučíte své malé děti, aby 
se doma chovaly jako ve společnosti, budou 
se ve společnosti chovat jako doma. 

Hana Vydrová
Topstyle, lektorka a konzultantka
www.topstyle.cz

Etiketa v praxi manažera
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Obecně lze říci, že konkurenční doložka 
slouží k tomu, aby se zaměstnanec po skon-
čení svého zaměstnání zdržel výkonu výdě-
lečné činnosti, která je shodná s předmětem 
činnosti zaměstnavatele nebo by měla vůči 
němu konkurenční povahu. Ačkoli je kon-
kurenční doložka sjednávána v pracovních 
smlouvách běžně, často bývá sjednána ne-
platně. Zákoník práce totiž ve svém ustano-
vení § 310 vypočítává poměrně striktní pra-
vidla, která musí být dodržena. 

Konkurenční doložka nesměla být pod sank-
cí neplatnosti sjednána ve smlouvě, ve které 
byla zároveň zakotvena zkušební doba pro 
zaměstnance. Samotný tento fakt působil ne-
platnost konkurenční doložky. Konkurenční 
doložka tedy mohla být uzavřena se zaměst-
nancem buď po uplynutí zkušební doby 
anebo přímo při podpisu pracovní smlouvy, 
avšak pouze pokud zkušební doba nebyla 
v pracovní smlouvě dohodnuta. Od 1. 1. 2012 
však již bude možné sjednat konkurenční do-
ložku platně i v pracovní smlouvě, ve které je 
sjednána i zkušební doba. 

Dalším zákonným omezením je, že dohodu 
o konkurenční doložce lze uzavřít maxi-
málně na dobu jednoho roku od skončení 
pracovního poměru. Konkurenční doložka, 
která by obsahovala závazek zaměstnance na 
dobu delší, by byla neplatná.

Konkurenční doložku také nelze platně sjed-
nat bez současného závazku zaměstnavatele 
poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité 
vyrovnání (tzv. odchodné). Pokud jde o výši 
tohoto odchodného, do 31. 12. 2011 musel 
činit minimálně průměrný měsíční výdělek 
zaměstnance za každý měsíc platnosti konku-
renční doložky, přičemž šlo sjednat i vyrov-
nání vyšší. Minimální výše peněžitého vyrov-
nání, která náleží zaměstnanci za každý měsíc 
plnění závazku z konkurenční doložky, byla 
od 1. 1. 2012 snížena na polovinu průměrné-
ho měsíčního výdělku zaměstnance.

Omezení plyne i z konkrétního druhu práce, 
kterou zaměstnanec vykonává a z povahy 
činnosti zaměstnavatele. Konkurenční do-
ložku lze platně sjednat jen tehdy, lze-li to 
od zaměstnance spravedlivě požadovat, a to 
s ohledem na povahu informací, poznatků, 
znalostí pracovních a technologických po-
stupů, které získal v pracovním poměru u za-
městnavatele a jejichž využití při výdělečné 
činnosti po skončení zaměstnání by mohlo 
zaměstnavateli závažným způsobem ztížit 
jeho činnost. 

V konkurenční doložce může být sjednána 
i smluvní pokuta, kterou zaměstnanec za-
platí, pokud závazek poruší. Konkrétní výše 
smluvní pokuty musí být přiměřená povaze 
a významu informací, které zaměstnanec 
získal v pracovním poměru u zaměstnava-
tele. V případě, že zaměstnanec zaplatí sjed-
nanou smluvní pokutu, jeho závazek vůči 
zaměstnavateli zaniká. Na tomto místě stojí 
za připomenutí, že s výjimkou porušení zá-
vazku z konkurenční doložky, nelze v oblasti 
pracovněprávních vztahů smluvní pokutu 
platně sjednat.

Závěrem nutno dodat, že konkurenční do-
ložka musí být sjednána písemně, jinak je 
neplatná. 

Konkurenční
doložka v pracovních
smlouvách

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nahradil zákon 
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který v České republice platil přes čtyřicet let. Koncepce kon-
kurenční doložky zůstala principielně zachována, avšak rozdílem je, že pokud byla doložka 
neplatně sjednána podle starého zákona, byla neplatná automaticky, kdežto podle nového 
zákona se zaměstnanec neplatnosti musí dovolat (tzv. koncept relativní neplatnosti). Další 
změny pak doznala úprava konkurenční doložky od 1. 1. 2012. 

Mgr. Adriana Traganová
Absolvovala Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Od 
roku 2007 působila v mezinárod-
ní advokátní kanceláři se zaměře-
ním na zahraniční klientelu. Poté 
nastoupila na Ministerstvo financí 

České republiky, kde se během českého předsed-
nictví v Radě EU podílela na vyjednávání právních 
předpisů v Bruselu, a to v oblasti bankovnictví 
a platebního styku. Následně se vrátila zpět do 
advokacie. Nyní pracuje v advokátní kanceláři 
Mgr. Víta Bavora. V případě dotazů je k dispozici 
na emailu: adriana.traganova@your.cz.

Právo v praxi manažera



I N Z E R C E

Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu 
v Divadle na Vinohradech, ve Státní Opeře Praha, ale není pro nás 
samozřejmě žádným problémem realizovat catering kdekoliv jinde. 
Jsme schopni zajistit občerstvení ve firmě, na tiskové konferenci, za-
hradních párty či grilování.

Z našich referencí můžeme jmenovat například catering v prezident-
ské kanceláři, poslanecké sněmovně, na různých velvyslanectvích, 
v bankách a dalších.

Realizujeme vaše přání v podobě koktejlů, banketů, rautů, číše vína. 
Máme zkušenosti s korporátními oslavami, konferencemi a jejich 
coffe breaky, vernisážemi výstav a podobně. Akce umíme zajišťovat 
na klíč, kromě pohoštění můžeme dodat i hudební produkci, nejrůz-
nější umělecká vystoupení, překvapení oslav (např. vyřezávání loga 
ze dřeva či z ledu) a další zážitky. 

Působíme také na VŠE Praha, kde jsme součástí studentského stravo-
vacího řetězce, provozujeme pizzerii a zdravou výživu pro studenty. 

Tel.: 261 215 813 � e-mail: nazavisti@volny.cz � www.cateringnazavisti.cz

aše spokojenost
je naším úspěchem

Tým restaurace se maximálně snaží o před-
stavení autentické úrovně francouzské 
gastronomie tak, aby co nejvíce zájemců, 
obdivovatelů či fanoušků se mělo možnost 
se skutečnou francouzkou kuchyní sezná-
mit i v Praze a to na minimálně srovnatel-
né úrovni s renomovanými restauracemi 
podobného zaměření ve Francii. Kuchyně 

restaurace La truffe reprezentovaná šéf-
kuchaře Jiřím Voráčem neustále sleduje 
a reflektuje aktuální trendy francouzské
gastronomie, zvláště pak pokrmů s lanýži, 
v úzké spolupráci se světovým králem laný-
žů-panem Clémentem Bruno a jeho týmem. 
Klienti restaurace se mohli osobně s tímto 
věhlasným tvůrcem lanýžových receptů 
a úspěšným restauratérem seznámit při 
jeho návštěvě La Truffe v listopadu loňské-
ho roku. Tato návštěva vzbudila poměrně 
velký zájem médií, dokonce byla odvysílána 
reportáž v oblíbeném televizním pořadu 
Koření. Jeho návštěva spočívala v tom, že 
týden zde pan Bruno se svým šéfkuchařem 
a se šéfkuchařem La truffe aktivně před-
stavoval novinky ze své magické kuchyně, 
z nichž některé pokrmy zde měly světovou 
premiéru. „Věříme, že tato událost pomůže 

v další etapě přibližování této výjimečné 
a ojedinělé kuchyně českým milovníkům 
dobrého jídla a kulturního stolování,“ uvádí 
manažer restaurace Daniel Kastner.

Jako ocenění kvalitní práce bylo restauraci 
také nabídnuto zúčastnit se letos pravidel-
ného Grand festivalu Pavla Maurera, kde se 
tradičně prezentují špičkové pražské i mimo-
pražské restaurace.

Pro druhý rok svého fungování připravu-
je tým La Truffe řadu novinek jak v oblasti 
pokrmů, tak i vín a pro opravdové zájemce 
a gourmety připravuje restaurace „Gourmet 
club La Truffe“, který bude fungovat na bázi 
společenského klubu a kromě benefitů bude
poskytovat členům i nabídky zajímavých gas-
tronomických akcí. 

První autentická lanýžová restaurace v Čechách La truffe si v lednu připomněla roční 
výročí od svého otevření. Za první rok činnosti se podařilo získat si svoji klientelu 
a oblibu u řady gourmetů, nejen domácích, ale i zahraničních. Z nich se rekrutují 
stálí hosté, kteří často přicházejí se svými přáteli či klienty a tím dělají restauraci tu 
nejlepší reklamu.

Ze života značek

47

Král lanýžů osobně

Ze života značek
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Na džínovém večírku v pražském Hard Rock 
Cafe mohli přítomní vidět denimové šatičky 
a barevné slimové džíny ke kotníkům, retro 
zvonáče s vyšším pasem, sexy kraťásky, deni-
mové nebo kárované košile, trička s letními 
motivy, lehké džísky, křiváky nebo parky a sa-
mozřejmě spousty džínů, vše ve vyšisovaných 
a pastelových přírodních odstínech. Kolekci 

přímo roztančili členové Dance Models. Část 
přehlídky doprovodili hudební improvizací 
beatboxeři Nasty a En.Dru. Zábavu rozjeli di-
vocí The Pooh s charismatickým frontmanem 
Pavlem W. Přibylem a doslova roztancovali 
celý klub. Gabriela Gunčíková se představila 
jako dokonalá rocková diva a s přehledem 
přezpívala Pink, Tinu Turner i Scorpions.

Cenu za nejlepší levisový outfit si odnesla
kombinace slimek s denimovým korzetem. 
Levi Strauss by nevěřil, jak může být jeho 
„pracovní“ džínovina sexy! :-)

LEVI’S® NIGHT ROZEHŘÁLA
Dvě nominace  
na Ceny Czech
Grand Design 2011  
pro papelote
Originální české papírnictví papelote získalo 
dvě nominace na Výroční ceny Akademie de-
signu České republiky Czech Grand Design: 
V kategorii Obchod roku 2011 za nové kolek-
ce Elemento, Fabrico a Musko a v kategorii 
Fotograf roku 2011 pro Filipa Šacha za sérii 
reklamních fotografií produktů papelote.

Nominace jsou dalším oceněním invence 
kreativní papírenské firmy, které se daří vířit
stojaté vody stávající papírenské produkce. 
V sortimentu papelote nechybí nápadité 
sešity a bloky, praktické gumičky na psací 
náčiní, obaly na knihy zdobené originálním 
dekorem, balicí papíry, látkové či plstěné ro-
lovací penály, pouzdra a závěsné kapsy na do-
kumenty či nevšední pohlednice autorů z tý-
mu papelote. Vše je vyráběno z ekologicky 
šetrných materiálů jako papír, 100% bavlna 
nebo 100% vlněná plsť, v osvědčené kvalitě 
a nekonvenčním designu.

Obchod papelote sídlí ve Vojtěšské ulici 9 
v centru Prahy. Aktuální nabídka je dostupná 
také prostřednictvím e-shopu papelote na 
www.papelote.cz

Zima stále kraluje, ale Levi’s® se poku-
sil přivolat teplé dny představením své 
nové jarní a letní kolekce.

Společnost IBM získala v roce 2011 ve Spoje-
ných státech rekordní počet patentů a již po 
devatenácté se tak stala společností s nejvíce 
meziročně uznanými patenty. Během roku 
2011 jich výzkumní pracovníci z IBM úspěšně 
zaregistrovali rekordních 6 180. To představu-
je více než čtyřnásobek patentů, které získala 
společnost Hewlett-Packard, a více než zare-
gistrovaly společnosti Apple, Amazon, Goo-
gle, EMC, Hewlett-Packard, Microsoft a Ora-
cle/Sun dohromady. O rekordní výsledek se 
zasloužilo přes osm tisíc výzkumných pracov-
níků IBM ze 46 států USA a 36 zemí světa. Na 
více než 26 % nových patentů spolupracovali 
vynálezci pocházející ze zemí mimo Spojené 
státy. Společnost IBM investuje do výzkumu 
a vývoje přibližně 6 miliard USD ročně. 

Lídři v počtu amerických patentů
získaných v roce 2011
IBM, Samsung, Canon, Panasonic, Toshiba, 
Microsoft, Sony, Seiko Epson, Hon Hai, Hita-
chi (vyjmenováno podle počtu patentů dle zdroje: 
IFI CLAIMS Patent Services) 

Širokou paletu vynálezů tvoří chytřejší řešení 
pro odvětví prodeje, bankovnictví, zdravot-
ní péče, dopravy a řady dalších. Mezi paten-
tovanými vynálezy také figurují výpočetní
technologie, jež budou oporou nové generaci 
kognitivnějších a propracovanějších systémů, 
procesů a infrastruktur pro chytřejší obcho-
dování, nakupování, lékařství, dopravu a další 
oblasti.

Mezi nejzajímavější patenty patří například:
• Systém a metoda pro simulaci mozkové kůry 
– patentovaný vynález popisující metodu vývoje 
počítačového systému simulujícího činnost mozku, 
který bude schopen napodobit kognitivní systémy 
a funkce mozkové kůry (U.S. Patent #8,005,773).
• Elektronické podněty motivující ke zdravým 
stravovacím návykům – patent popisující metodu, 
systém a program využívající analytické nástroje 
k vytváření elektronických podnětů pro zdravé 
stravování (U.S. Patent #8,078,492).

• Metoda pro udělování uživatelských oprávně-
ní na zabezpečených doménách internetových 
obchodů – zákazníkům společnosti IBM se soft-
warovým řešením WebSphere Commerce tento 
patent pomůže snížit náklady na administrativu 
a využívání zdrojů díky jednotnému systému za-
bezpečení a autentizace napříč různými interneto-
vými obchody. Uživatel bude po prvním přihlášení 
automaticky ověřen a veden jako přihlášený i pro 
ostatní internetové obchody provozované danou 
společností (U.S. Patent #8,019,992).
• Určování budoucí polohy prostřednictvím sociál-
ních sítí – tento patent popisuje způsob, jakým lze 
předpovědět, kam má jedinec namířeno na zákla-
dě poloh jeho vrstevníků vedených v rámci určité 
sociální sítě. Patent umožňuje uživatelům získané 
informace mezi sebou nasdílet a využít (U.S. Pa-
tent #8,031,595).

IBM získala
rekordní počet
amerických patentů 
Po devatenácté v řadě tak vede žebří-
ček nejinovativnějších firem



Ústředním motivem loga je stylizovaná po-
doba střech v horní části, které budou krýt 
jméno Bramac. Známý slogan „Střecha na 
celý život“, který se velmi dobře zapsal do 
povědomí široké laické i odborné veřejnosti, 
ale nezmizí. Společnost Bramac ho bude po-
užívat i nadále.

Společnost Bramac je v mysli českých spotře-
bitelů zapsána zejména jako výrobce kvalit-
ních střešních tašek. V rámci rozšíření svých 
služeb a ve snaze nabídnout zákazníkům co 
nejširší paletu produktů, obohatila nabízený 
sortiment i o variantu keramických střešních 
tašek, které patří k oblíbeným tradičním ma-

teriálům. Rozšířením nabídky chce Bramac 
nabídnout řešení pro opravdu každého sta-
vebníka. 

K výrobě keramických střešních tašek se 
používá směs zeminy a jílu, která se smíchá 
s vodou, suší se vzduchem a následně se za 
vysokých teplot vypaluje v pecích. Keramic-
ké střešní tašky představují vysoce pevný 
materiál, odolný vůči povětrnostním vlivům 
a chemické zátěži. Firma Bramac nabídne 
zákazníkům šest modelů keramických tašek 
- Smaragd, Topaz 13, Rubín 13, Opál, Granát 
13 a Granát 11, jejichž základní řady budou 
doplněny tvarovkami a dalšími prvky, které 
na sebe vzájemně navazují. 

„Jako zástupce Cechu jsem měl tu čest po-
křtít novou řadu pálených tašek firmy Bra-
mac, které přicházejí na trh. Tyto tašky jsou 
na našem trhu novinkou, takže pouze čas 
ukáže jejich kvality. Můj první dojem byl 
velice pozitivní,“ uvedl ke křtu Jiří Vrňata, 
cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a te-
sařů ČR.

Bramac poskytuje na všechny typy kera-
mických střešních tašek záruku 30 let na 
materiál a 15 let na funkčnost střešního 
systému. 

Od ledna roku 2012 firma Bramac výrazně rozšířila portfolio svých výrobků. V sou-
vislosti s tímto rozšířením a s převzetím společností Monier v červenci roku 2011 se 
změnila i podoba loga Bramac. 

BRAMAC nyní nabízí i keramické tašky
a představuje své nové logo

Použití přírodních výtažků ovoce, květin 
a koření, spolu se špičkovou kvalitou pa-
rafínu a stoprocentně bavlněným ručně 
rovnaným knotem jsou vždy zárukou toho 
nejsytějšího vonného zážitku. Plusem je také 
bezkonkurenční výběr vůní, v sortimentu si 
vybere skutečně každý. Pro jaro si tato znač-
ka, kterou na český trh distribuuje broumov-
ská společnost Z – Trade s.r.o., připravila nové 
provedení svíček typu tumbler, a to tzv. glass 
pillar. Je velmi vhodné nejen k provonění, ale 
nabízí možnost vytvoření vkusné dekorace 
v čistém elegantním designu. Etiketu lze od-
loupnout a zůstane jen štíhlý vysoký skleně-
ný válec, který zajistí až 95 hodin vůně. Glass 
Pillars budou od února na českém trhu k do-
stání na e-shopu www.yankeesvicky.cz a v ka-
menných prodejnách, a to v tzv. platinových, 
tedy světově nejprodávanějších, vůních.

Skleněné válce Yankee Candle
Žádný kompromis mezi vůní a půbavem čistého designu
Americká značka Yankee Candle už pěkných pár desetiletí „útočí“ na naše nosy, a to velmi úspěšně. Její vonné svíčky jsou v prémiovém 
segmentu nejprodávanější na světě a spotřebitele o kvalitě vonného výkonu není třeba příliš přesvědčovat, značka se pyšní vysokou 
věrností svých příznivců, v čemž je poměrně výjimečná – zejména v době, kdy lidé hledají levnější varianty spotřebního zboží. 

Ze života značek
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KNIHKUPECTVÍ

BOOKSHOP

PALÁC KNIH LUXOR
VAŠE KNIHY JSOU U NÁS

7 BOOKSTORES IN PRAGUE
NEJVĚTŠÍ KNIHKUPECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
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Nová ŠKODA Citigo
Život v pohybu

Nová ŠKODA Citigo je ideálním partnerem pro zvládání každodenních povinností i praktickým spole�níkem na cesty do m�sta i z n�j.
V každém okamžiku budete p�ekvapeni, kolik nabízí prostoru, pohodlí a jak snadno s ním kdekoliv zaparkujete. A o Vaše bezpe�í se 
postarají technologie známé dosud z voz� vyšších t�íd. Nap�íklad bo�ní airbagy s ochranou hlavy nebo systém City Safe Drive, který 
Vás upozorní na blížící se p�ekážku. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u autorizovaných prodejc� ŠKODA.

Kombinovaná spot�eba a emise CO2 modelu Citigo: 4,5/4,7 l/100 km, 105/108 g/km

SIMPLY CLEVER
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